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Ændringsforslag  1 

Mireille D'Ornano 

 

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. 

  (Vedrører ikke den danske tekst)     

Or. fr 

 

Ændringsforslag  2 

Mireille D'Ornano 

 



 

PE627.600v02-00 4/42 AM\1162477DA.docx 

DA 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Regionerne i den yderste periferi 

og de nordlige tyndt befolkede områder bør 

nyde godt af særlige foranstaltninger og af 

yderligere midler i henhold til artikel 349 i 

TEUF og artikel 2 i protokol nr. 6 til 

tiltrædelsesakten af 1994. 

(4) De regioner i den yderste periferi, 

der er særligt ugunstigt stillet som følge af 

deres geografiske forhold og af en højere 

hyppighed af naturkatastrofer, og de 

nordlige tyndt befolkede områder bør nyde 

godt af særlige foranstaltninger og af 

yderligere midler i henhold til artikel 349 i 

TEUF og artikel 2 i protokol nr. 6 til 

tiltrædelsesakten af 1994. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  3 

Mireille D'Ornano 

 

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 

(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 opfordres også til at 

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 
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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. 

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, hvad enten denne 

segregering baseres på konstaterede eller 

formodede forskelle. 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. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  4 

Davor Škrlec 

 

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 

(5) Horisontale principper som fastsat i 

artikel 2 og 3 traktaten om Den 

Europæiske Union (TEU) og i artikel 7-11 

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 
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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. 

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 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. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  5 

Mireille D'Ornano 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Hvis der er fastsat en frist for, at 

Kommissionen træffer foranstaltninger 

over for medlemsstaterne, bør 

Kommissionen tage hensyn til alle 

nødvendige oplysninger og dokumenter på 

en rettidig og effektiv måde. Hvis 

indgivelser fra medlemsstaterne er 

ufuldstændige eller ikke opfylder kravene i 

denne forordning og i fondsspecifikke 

forordninger, og således ikke muliggør en 

fuldt informeret handling fra 

Kommissionens side, bør fristen 

suspenderes, indtil medlemsstaterne 

opfylder de forskriftsmæssige krav. 

(7) Hvis der er fastsat en frist for, at 

Kommissionen træffer foranstaltninger 

over for medlemsstaterne, bør 

Kommissionen tage hensyn til alle 

nødvendige oplysninger og dokumenter på 

en rettidig og effektiv måde. Hvis 

indgivelser fra medlemsstaterne er 

ufuldstændige eller ikke opfylder kravene i 

denne forordning og i fondsspecifikke 

forordninger, og således ikke muliggør en 

fuldt informeret handling fra 

Kommissionens side, bør fristen 

suspenderes, indtil medlemsstaterne er i 

stand til at opfylde de forskriftsmæssige 
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krav. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  6 

Mireille D'Ornano 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Med henblik på at bidrage til 

Unionens prioriteter bør fondene 

koncentrere deres støtte om et begrænset 

antal politiske målsætninger i 

overensstemmelse med de fondsspecifikke 

missioner i henhold til deres traktatfæstede 

målsætninger. De politiske målsætninger 

for AMIF, FIS og IGFV bør fastsættes i de 

respektive fondsspecifikke forordninger. 

(8) Med henblik på at bidrage til 

Unionens prioriteter og muliggøre en 

ligelig og effektiv indsats bør fondene 

koncentrere deres støtte om et begrænset 

antal politiske målsætninger i 

overensstemmelse med de fondsspecifikke 

missioner i henhold til deres traktatfæstede 

målsætninger. De politiske målsætninger 

for AMIF, FIS og IGFV bør fastsættes i de 

respektive fondsspecifikke forordninger. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  7 

Davor Škrlec 

 

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-

budgettet skal gå til finansiering af støtte til 

klimamål. 

(9) For at understrege betydningen af at 

tage hånd om klimaforandringer og med 

henblik på at bidrage til finansieringen af 

de fornødne tiltag på EU-, medlemsstats- 

og lokalniveau for at indfri Unionens 

forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 

og for at nå FN's mål for bæredygtig 

udvikling vil fondene bidrage til at 

integrere klimaindsatsen og til opnåelsen af 

det overordnede mål, nemlig at mindst 

30 % af udgifterne i EU-budgettet skal gå 

til finansiering af støtte til klimamål. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  8 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

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-

budgettet skal gå til finansiering af støtte til 

klimamål. 

(9) For at understrege betydningen af at 

tage hånd om klimaforandringer i 

overensstemmelse med Unionens 

klimamål og dens forpligtelser til at 

gennemføre Parisaftalen og for at nå FN's 

mål for bæredygtig udvikling vil fondene 

bidrage til at integrere klimaindsatsen og til 

opnåelsen af det overordnede mål, nemlig 

at 30 % af udgifterne i EU-budgettet skal 

gå til finansiering af støtte til klimamål. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  9 

Davor Škrlec 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9a) Mekanismerne til klimasikring og 

politikintegrering af klimaindsatsen bør 

for at imødekomme Revisionsrettens 

anbefalinger sondre mellem afbødning af 

og tilpasning til klimaforandringer, og 

dette bør ske forud for planlægnings- og 

programmeringsprocessen og ikke blot 

blive noteret efterfølgende. 

Or. en 
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Ændringsforslag  10 

Davor Škrlec 

 

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 som en måde 

til at opridse og samordne de prioriterede 

investeringsprojekter, som vil blive støttet 

af medlemsstaten og/eller Unionen, og til 

at undgå uoverensstemmelse med 

Unionens prioriteringer, herunder 

Unionens forpligtelser vedrørende 

implementering af Parisaftalen. De bør 

også sikre, at EU-midlerne anvendes på en 

sammenhængende måde, så der skabes 

størst mulig merværdi af den finansielle 

bistand, der ydes af henholdsvis fondene, 

den europæiske 

investeringsstabiliseringsfunktion og 

InvestEU. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  11 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

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 

(12) På EU-niveau tjener det europæiske 

semester for samordning af de økonomiske 

politikker til at udpege nationale 
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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. 

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, til at udfase 

miljøskadelige tilskud og så der skabes 

størst mulig merværdi af den finansielle 

bistand, der ydes af henholdsvis fondene, 

den europæiske 

investeringsstabiliseringsfunktion og 

InvestEU. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  12 

Davor Škrlec 

 

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 

anskueliggøre, hvordan indholdet af deres 

integrerede nationale energi- og klimaplan 

(NEKP), som skal udarbejdes i henhold til 

forordningen om forvaltning af 

energiunionen14, og resultatet af den 

proces, der resulterer i Unionens 

henstillinger vedrørende disse planer, tages 

i betragtning med henblik på deres 

programmer, navnlig hvad angår de 

finansielle behov til 

lavemissionsinvesteringer, der er 

nødvendige for at indfri Parisaftalens 

mål. Medlemsstaterne bør i løbet af 

programmeringsperioden 2021-2027 

regelmæssigt forsyne 

overovervågningsudvalget og 

Kommissionen med redegørelser for 
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fremskridt i gennemførelsen af 

programmerne knyttet til deres NEKP'er. 

Medlemsstaterne bør under 

midtvejsrevisionen blandt andet overveje 

behovet for programmodifikationer til at 

rette op på eventuelle mangler i 

resultatopnåelsen og højne fondenes 

bidrag til implementeringen af de 

politikker og foranstaltninger, der er 

omhandlet i deres NEKP'er. 

__________________ __________________ 

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)]. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  13 

Mireille D'Ornano 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Partnerskabsaftalen, der udarbejdes 

af hver enkelt medlemsstat, bør være et 

strategisk dokument, der fungerer som 

rettesnor for forhandlingerne mellem 

Kommissionen og den pågældende 

medlemsstat om udformningen af 

programmer. For at mindske den 

administrative byrde bør det ikke være 

nødvendigt at ændre partnerskabsaftaler i 

løbet af programmeringsperioden. Med 

henblik på at lette planlægningen og undgå 

overlappende indhold i 

(15) Partnerskabsaftalen, der udarbejdes 

af hver enkelt medlemsstat, bør være et 

strategisk dokument, der fungerer som 

rettesnor for forhandlingerne mellem 

Kommissionen og den pågældende 

medlemsstat om udformningen af 

programmer. For at mindske den allerede 

særdeles tunge administrative byrde bør 

det ikke være nødvendigt at ændre 

partnerskabsaftaler i løbet af 

programmeringsperioden. Med henblik på 

at lette planlægningen og undgå 
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programmeringsdokumenterne kan 

partnerskabsaftaler indgå som en del af et 

program. 

overlappende indhold i 

programmeringsdokumenterne kan 

partnerskabsaftaler indgå som en del af et 

program. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  14 

Mireille D'Ornano 

 

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 

relevante basisretsakt. Denne gennemgang 

bør sammen med resultatet af 

midtvejsgennemgangen resultere i 

programændringer, der ændrer de 

finansielle tildelinger for årene 2025, 2026 

og 2027. 

(19) Medlemsstaten bør med henblik på 

at sikre effektiviteten af de trufne 

foranstaltninger 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 

relevante basisretsakt. Denne gennemgang 

bør sammen med resultatet af 

midtvejsgennemgangen resultere i 

programændringer, der ændrer de 

finansielle tildelinger for årene 2025, 2026 

og 2027. 

Or. fr 
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Ændringsforslag  15 

Davor Škrlec 

 

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 

relevante basisretsakt. Denne gennemgang 

bør sammen med resultatet af 

midtvejsgennemgangen resultere i 

programændringer, der ændrer de 

finansielle tildelinger for årene 2025, 2026 

og 2027. 

(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, herunder 

2024-rapporten om status over 

energiunionen. 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 

relevante basisretsakt. Denne gennemgang 

bør sammen med resultatet af 

midtvejsgennemgangen resultere i 

programændringer, der ændrer de 

finansielle tildelinger for årene 2025, 2026 

og 2027. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  16 

Davor Škrlec 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 20 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) Der bør ske en yderligere 

optimering af mekanismerne til sikring af 

udgår 
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sammenhængen mellem EU-

finansieringspolitikker og Unionens 

økonomiske styring, der bl.a. giver 

Kommissionen mulighed for at fremsætte 

forslag til Rådet om at suspendere alle 

eller en del af forpligtelserne for et eller 

flere af programmerne i en medlemsstat, 

hvis den pågældende medlemsstat 

forsømmer at træffe effektive 

foranstaltninger, som led i den 

økonomiske styringsproces. For at sikre 

en ensartet gennemførelse og i 

betragtning af betydningen af de 

finansielle virkninger af de 

foranstaltninger, der træffes, bør Rådet 

tillægges gennemførelsesbeføjelser og 

handle efter forslag fremsat af 

Kommissionen. For at lette vedtagelsen af 

afgørelser, der er nødvendige for at sikre 

effektive foranstaltninger som led i den 

økonomiske styringsproces, bør der gøres 

brug af omvendt kvalificeret flertal. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  17 

Mireille D'Ornano 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 20 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) Der bør ske en yderligere 

optimering af mekanismerne til sikring af 

sammenhængen mellem EU-

finansieringspolitikker og Unionens 

økonomiske styring, der bl.a. giver 

Kommissionen mulighed for at fremsætte 

forslag til Rådet om at suspendere alle eller 

en del af forpligtelserne for et eller flere af 

programmerne i en medlemsstat, hvis den 

pågældende medlemsstat forsømmer at 

træffe effektive foranstaltninger, som led i 

den økonomiske styringsproces. For at 

sikre en ensartet gennemførelse og i 

betragtning af betydningen af de finansielle 

(20) Der bør ske en yderligere 

optimering af mekanismerne til sikring af 

sammenhængen mellem EU-

finansieringspolitikker og Unionens 

økonomiske styring, der bl.a. giver 

Kommissionen mulighed for at fremsætte 

forslag til Rådet om at overveje at 

suspendere alle eller en del af 

forpligtelserne for et eller flere af 

programmerne i en medlemsstat, hvis den 

pågældende medlemsstat forsømmer at 

træffe effektive foranstaltninger, som led i 

den økonomiske styringsproces. For at 

sikre en ensartet gennemførelse og i 
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virkninger af de foranstaltninger, der 

træffes, bør Rådet tillægges 

gennemførelsesbeføjelser og handle efter 

forslag fremsat af Kommissionen. For at 

lette vedtagelsen af afgørelser, der er 

nødvendige for at sikre effektive 

foranstaltninger som led i den økonomiske 

styringsproces, bør der gøres brug af 

omvendt kvalificeret flertal. 

betragtning af betydningen af de finansielle 

virkninger af de foranstaltninger, der 

træffes, bør Rådet tillægges 

gennemførelsesbeføjelser og handle efter 

forslag fremsat af Kommissionen. For at 

lette vedtagelsen af afgørelser, der er 

nødvendige for at sikre effektive 

foranstaltninger som led i den økonomiske 

styringsproces, bør der gøres brug af 

omvendt kvalificeret flertal. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  18 

Mireille D'Ornano 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) Det er nødvendigt at fastsætte 

fælles krav med hensyn til programmernes 

indhold, under hensyntagen til de enkelte 

fondes særlige karakter. Disse fælles krav 

kan suppleres med fondsspecifikke regler. 

Ved Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) [XXX]15 (i det følgende 

benævnt "ETS-forordningen") bør der 

fastsættes særlige bestemmelser om 

indholdet af programmer under målet om 

europæisk territorialt samarbejde 

(Interreg). 

(21) Det er nødvendigt af åbenbare 

hensyn til effektivitet og ligebehandling at 

fastsætte fælles krav med hensyn til 

programmernes indhold, under 

hensyntagen til de enkelte fondes særlige 

karakter. Disse fælles krav kan suppleres 

med fondsspecifikke regler. Ved Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

[XXX]15 (i det følgende benævnt "ETS-

forordningen") bør der fastsættes særlige 

bestemmelser om indholdet af programmer 

under målet om europæisk territorialt 

samarbejde (Interreg). 

__________________ __________________ 

15Forordning (EU) [...] om særlige 

bestemmelser for målet om europæisk 

territorialt samarbejde (Interreg), der 

støttes af Den Europæiske Regionale 

Udviklingsfond og de eksterne 

finansieringsinstrumenter (EUT L […] af 

[…], s. […]). 

15Forordning (EU) [...] om særlige 

bestemmelser for målet om europæisk 

territorialt samarbejde (Interreg), der 

støttes af Den Europæiske Regionale 

Udviklingsfond og de eksterne 

finansieringsinstrumenter (EUT L […] af 

[…], s. […]). 

Or. fr 
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Ændringsforslag  19 

Davor Škrlec 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 23 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) For at styrke den integrerede 

tilgang til territorial udvikling bør 

investeringer i form af territoriale 

redskaber, såsom integrerede territoriale 

investeringer ("ITI"), lokaludvikling styret 

af lokalsamfundet eller ethvert andet 

territorial redskab under den politiske 

målsætning om "et Europa tættere på 

borgerne", der støtter initiativer, som 

medlemsstaterne har udformet med henblik 

på investeringer planlagt for EFRU, være 

baseret på territoriale og lokale 

udviklingsstrategier. I forbindelse med 

ITI'er og territoriale redskaber, der er 

udformet af medlemsstaterne, bør der 

fastsættes minimumskrav til indholdet af 

territoriale strategier. Sådanne territoriale 

strategier bør udvikles og godkendes under 

de relevante myndigheders eller organers 

ansvar. For at sikre inddragelse af relevante 

myndigheder eller organer i 

gennemførelsen af territoriale strategier bør 

de pågældende myndigheder eller organer 

være ansvarlige for udvælgelsen af de 

operationer, der skal støttes, eller de bør 

inddrages i udvælgelsen. 

(23) For at styrke den integrerede 

tilgang til territorial udvikling bør 

investeringer i form af territoriale 

redskaber, såsom integrerede territoriale 

investeringer ("ITI"), lokaludvikling styret 

af lokalsamfundet eller ethvert andet 

territorial redskab under den politiske 

målsætning om "et Europa tættere på 

borgerne", der støtter initiativer, som 

medlemsstaterne har udformet med henblik 

på investeringer planlagt for EFRU, være 

baseret på territoriale og lokale 

udviklingsstrategier. I forbindelse med 

ITI'er og territoriale redskaber, der er 

udformet af medlemsstaterne, bør der 

fastsættes minimumskrav til indholdet af 

territoriale strategier. Sådanne territoriale 

strategier bør udvikles og godkendes under 

de relevante myndigheders eller organers 

ansvar. For at sikre inddragelse af relevante 

myndigheder eller organer i 

gennemførelsen af territoriale strategier bør 

de pågældende myndigheder eller organer 

blandt andet være ansvarlige for 

udvælgelsen af de operationer, der skal 

støttes, eller de bør inddrages i 

udvælgelsen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  20 

Mireille D'Ornano 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 24 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(24) For bedre at mobilisere potentiale (24) For bedre at mobilisere potentiale 
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på lokalt plan er det nødvendigt at styrke 

og fremme lokaludvikling styret af 

lokalsamfundet. Der bør i den forbindelse 

tages hensyn til lokale behov og lokalt 

potentiale samt relevante sociokulturelle 

karakteristika, og der bør indføres 

strukturelle ændringer og opbygges 

kapacitet i lokalsamfundet, og innovation 

bør stimuleres. Det tætte samarbejde og 

den integrerede brug af fondene med 

henblik på at gennemføre lokale 

udviklingsstrategier bør styrkes. Som et 

væsentligt princip bør lokale 

aktionsgrupper, der repræsenterer 

lokalsamfundets interesser, have ansvaret 

for at udforme og gennemføre strategier for 

lokaludvikling styret af lokalsamfundet. 

For at lette en koordineret støtte fra 

forskellige fonde til lokaludvikling styret af 

lokalsamfundet og lette gennemførelsen 

heraf bør tilgangen med anvendelse af en 

"ledende fond" fremmes. 

på lokalt plan er det nødvendigt at styrke 

og fremme lokaludvikling styret af 

lokalsamfundet. Der bør i den forbindelse 

tages hensyn til lokale behov og lokalt 

potentiale samt relevante sociokulturelle 

karakteristika, og der bør indføres 

strukturelle ændringer og opbygges 

kapacitet i lokalsamfundet, og innovation 

bør stimuleres. Det tætte samarbejde og 

den integrerede brug af fondene med 

henblik på at gennemføre lokale 

udviklingsstrategier bør styrkes. Som et 

væsentligt princip bør lokale 

aktionsgrupper, der repræsenterer 

lokalsamfundets interesser, have ansvaret 

for at udforme og gennemføre strategier for 

lokaludvikling styret af lokalsamfundet. 

For at lette en koordineret støtte fra 

forskellige fonde til lokaludvikling styret af 

lokalsamfundet og lette gennemførelsen 

heraf vil tilgangen med anvendelse af en 

"ledende fond" kunne overvejes. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  21 

Mireille D'Ornano 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 25 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(25) For at mindske den administrative 

byrde bør teknisk bistand på 

medlemsstatens initiativ gennemføres ved 

anvendelse en fast takst baseret på 

fremskridtene i programgennemførelsen. 

Denne tekniske bistand kan suppleres med 

målrettede foranstaltninger til opbygning af 

administrativ kapacitet ved hjælp af 

refusionsmetoder, som ikke er knyttet til 

omkostninger. Aktioner og resultater samt 

tilsvarende EU-betalinger kan aftales i en 

køreplan for betalinger og føre til 

betalinger for konkrete resultater. 

(25) For at mindske den allerede 

særdeles tunge administrative byrde bør 

teknisk bistand på medlemsstatens initiativ 

gennemføres ved anvendelse en fast takst 

baseret på fremskridtene i 

programgennemførelsen. Denne tekniske 

bistand kan suppleres med målrettede 

foranstaltninger til opbygning af 

administrativ kapacitet ved hjælp af 

refusionsmetoder, som ikke er knyttet til 

omkostninger. Aktioner og resultater samt 

tilsvarende EU-betalinger kan aftales i en 

køreplan for betalinger og føre til 
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betalinger for konkrete resultater. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  22 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 36 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(36) Med henblik på at optimere 

anvendelsen af samfinansierede 

miljøinvesteringer, bør der sikres synergi 

med LIFE-programmet for miljø- og 

klimaindsatsen, navnlig gennem LIFE's 

strategiske integrerede projekter og 

strategiske naturprojekter. 

(36) Med henblik på at optimere 

anvendelsen af samfinansierede 

miljøinvesteringer, bør der sikres synergi 

med LIFE-programmet for miljø- og 

klimaindsatsen, navnlig gennem LIFE's 

strategiske integrerede projekter og 

strategiske naturprojekter. EU bør drage 

omsorg for, at støtten til LIFE-

programmet svarer til Unionens politikker 

og prioriteter og supplerer andre 

finansielle EU-instrumenter, og samtidig 

sikre, at der gennemføres 

forenklingstiltag. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  23 

Nicola Caputo 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 36 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(36) Med henblik på at optimere 

anvendelsen af samfinansierede 

miljøinvesteringer, bør der sikres synergi 

med LIFE-programmet for miljø- og 

klimaindsatsen, navnlig gennem LIFE's 

strategiske integrerede projekter og 

strategiske naturprojekter. 

(36) Med henblik på at optimere 

anvendelsen af samfinansierede 

miljøinvesteringer, bør der sikres synergi 

med LIFE-programmet for miljø- og 

klimaindsatsen, navnlig gennem LIFE's 

strategiske integrerede projekter og 

strategiske naturprojekter, og 

komplementaritet med andre EU-fonde og 
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-instrumenter; 

Or. it 

Ændringsforslag  24 

Mireille D'Ornano 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 36 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(36) Med henblik på at optimere 

anvendelsen af samfinansierede 

miljøinvesteringer, bør der sikres synergi 

med LIFE-programmet for miljø- og 

klimaindsatsen, navnlig gennem LIFE's 

strategiske integrerede projekter og 

strategiske naturprojekter. 

(36) Med henblik på at optimere 

anvendelsen af samfinansierede 

miljøinvesteringer og gøre det muligt at 

indfri navnlig de klimarelaterede mål, bør 

der sikres synergi med LIFE-programmet 

for miljø- og klimaindsatsen, navnlig 

gennem LIFE's strategiske integrerede 

projekter og strategiske naturprojekter. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  25 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 36 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (36a) De strategiske, integrerede 

projekters succes afhænger af nært 

samarbejde mellem nationale, regionale 

og lokale myndigheder og de berørte ikke-

statslige aktører. Principperne om 

gennemsigtighed og offentliggørelse af 

afgørelser om udarbejdelse, 

implementering, evaluering og 

overvågning af projekter bør følgelig 

finde anvendelse. 

Or. en 
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Ændringsforslag  26 

Mireille D'Ornano 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 41 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(41) Der bør ikke anvendes finansielle 

instrumenter til at støtte 

refinansieringsaktiviteter, som f.eks. 

erstatning af eksisterende låneaftaler eller 

andre former for finansiering af 

investeringer, der allerede er fysisk fuldført 

eller fuldt ud gennemført på datoen for 

investeringsbeslutningen, men derimod til 

at støtte enhver type af nye investeringer i 

tråd med de underliggende politiske 

målsætninger. 

(41) Der bør under ingen 

omstændigheder anvendes finansielle 

instrumenter til at støtte 

refinansieringsaktiviteter, som f.eks. 

erstatning af eksisterende låneaftaler eller 

andre former for finansiering af 

investeringer, der allerede er fysisk fuldført 

eller fuldt ud gennemført på datoen for 

investeringsbeslutningen, men derimod til 

at støtte enhver type af nye investeringer i 

tråd med de underliggende politiske 

målsætninger. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  27 

Mireille D'Ornano 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 44 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(44) Under fuld overholdelse af de 

gældende regler om statsstøtte og 

offentlige udbud, som allerede blev 

præciseret i programmeringsperioden 

2014-2020, bør forvaltningsmyndighederne 

have mulighed for at træffe afgørelse om, 

hvilke løsningsmodeller der er mest 

hensigtsmæssige til gennemførelse af 

finansielle instrumenter med henblik på at 

tilgodese målregionernes særlige behov. 

(44) Under fuld overholdelse af de 

gældende regler om statsstøtte og 

offentlige udbud, som allerede blev 

præciseret i programmeringsperioden 

2014-2020, bør forvaltningsmyndighederne 

have mulighed for at træffe afgørelse om, 

hvilke løsningsmodeller der er mest 

hensigtsmæssige til gennemførelse af 

finansielle instrumenter med henblik på at 

tilgodese målregionernes særlige behov. 

Dette mål fordrer en vis fleksibilitet i 

anvendelsen af reglerne for statsstøtte. 

Or. fr 

 



 

AM\1162477DA.docx 21/42 PE627.600v02-00 

 DA 

Ændringsforslag  28 

Mireille D'Ornano 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 46 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(46) For at fremskynde påbegyndelsen 

af programgennemførelsen bør 

videreførelse af gennemførelsesordninger 

fra den foregående programmeringsperiode 

lettes. Anvendelsen af det IT-system, der 

allerede er etableret for den foregående 

programmeringsperiode, bør videreføres, 

med den fornødne tilpasning, medmindre 

det er nødvendigt med en ny teknologi. 

(46) For at fremskynde 

programgennemførelsen bør videreførelse 

af gennemførelsesordninger fra den 

foregående programmeringsperiode lettes. 

Anvendelsen af det IT-system, der allerede 

er etableret for den foregående 

programmeringsperiode, bør videreføres, 

med den fornødne tilpasning, medmindre 

det er nødvendigt med en ny teknologi. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  29 

Mireille D'Ornano 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 52 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(52) En lempelse af verificerings- og 

revisionskravene bør være mulig, hvis der 

er sikkerhed for, at programmet har 

fungeret effektivt i de seneste to år i træk, 

da dette viser, at fondene gennemføres 

effektivt over en længere periode. 

(52) En lempelse af verificerings- og 

revisionskravene bør være mulig, hvis der 

er sikkerhed for, at programmet har 

fungeret effektivt i de seneste to år i træk, 

da dette viser, at fondene gennemføres 

effektivt over en længere periode, idet dette 

har til formål at nedbringe den 

administrative byrde påhvilende 

kontrolmyndighederne. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  30 

Mireille D'Ornano 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 55 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(55) For at mindske den administrative 

byrde for medlemsstaterne og for 

Kommissionen bør der opstilles en 

obligatorisk tidsplan for kvartalsvise 

betalingsanmodninger. Kommissionens 

betalinger bør fortsat være omfattet af en 

tilbageholdelse på 10 % indtil betalingen af 

den årlige saldo, når Kommissionen er i 

stand til konkludere, at regnskaberne er 

fuldstændige, nøjagtige og retvisende. 

(55) For at mindske den administrative 

byrde for medlemsstaterne og for 

Kommissionen kan det overvejes at 

opstille en obligatorisk tidsplan for 

kvartalsvise betalingsanmodninger. 

Kommissionens betalinger bør fortsat være 

omfattet af en tilbageholdelse på 10 % 

indtil betalingen af den årlige saldo, når 

Kommissionen er i stand til konkludere, at 

regnskaberne er fuldstændige, nøjagtige og 

retvisende. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  31 

Mireille D'Ornano 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 57 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(57) For at beskytte Unionens finansielle 

interesser og budget bør der træffes 

forholdsmæssige foranstaltninger, som 

gennemføres af medlemsstaterne og 

Kommissionen. Kommissionen bør have 

mulighed for at afbryde betalingsfrister, 

suspendere mellemliggende betalinger og 

anvende finansielle korrektioner, hvis de 

relevante betingelser er opfyldt. 

Kommissionen bør overholde 

proportionalitetsprincippet ved at tage 

hensyn til arten, grovheden og 

hyppigheden af uregelmæssighederne og 

deres finansielle virkninger for EU-

budgettet. 

(57) For at beskytte Unionens finansielle 

interesser og budget og tilsikre en 

kontrolleret anvendelse af offentlige 

midler, bør der træffes forholdsmæssige 

foranstaltninger, som gennemføres af 

medlemsstaterne og Kommissionen. 

Kommissionen bør have mulighed for at 

afbryde betalingsfrister, suspendere 

mellemliggende betalinger og anvende 

finansielle korrektioner, hvis de relevante 

betingelser er opfyldt. Kommissionen bør 

overholde proportionalitetsprincippet ved 

at tage hensyn til arten, grovheden og 

hyppigheden af uregelmæssighederne og 

deres finansielle virkninger for EU-

budgettet. 

Or. fr 
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Ændringsforslag  32 

Mireille D'Ornano 

 

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 og 

nøjagtige 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. 

__________________ __________________ 

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). 

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). 

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). 

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). 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  33 

Mireille D'Ornano 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 65 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(65) Med henblik på at sikre en 

passende tildeling til de forskellige 

regionskategorier bør de samlede 

(65) Med henblik på at sikre en 

passende tildeling til de forskellige 

regionskategorier bør de samlede 
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tildelinger til medlemsstaterne for så vidt 

angår mindre udviklede regioner, 

overgangsregioner og mere udviklede 

regioner principielt ikke overføres mellem 

kategorierne. For at imødekomme 

medlemsstaternes behov for at tackle 

specifikke udfordringer bør 

medlemsstaterne imidlertid kunne anmode 

om, at deres tildelinger til mere udviklede 

regioner eller til overgangsregioner 

overføres til mindre udviklede regioner, og 

de bør begrunde dette valg. For at sikre 

tilstrækkelige finansielle midler til mindre 

udviklede regioner bør der fastlægges et 

loft for overførsler til mere udviklede 

regioner eller til overgangsregioner. Det 

bør ikke være muligt at overføre midler 

mellem mål. 

tildelinger til medlemsstaterne for så vidt 

angår mindre udviklede regioner, 

overgangsregioner og mere udviklede 

regioner principielt ikke overføres mellem 

kategorierne. For at imødekomme 

medlemsstaternes behov for at tackle 

specifikke udfordringer bør 

medlemsstaterne imidlertid nyde godt af en 

vis fleksibilitet og således kunne anmode 

om, at deres tildelinger til mere udviklede 

regioner eller til overgangsregioner 

overføres til mindre udviklede regioner, og 

de bør begrunde dette valg. For at sikre 

tilstrækkelige finansielle midler til mindre 

udviklede regioner bør der fastlægges et 

loft for overførsler til mere udviklede 

regioner eller til overgangsregioner. Det 

bør ikke være muligt at overføre midler 

mellem mål. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  34 

Luke Ming Flanagan 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 66 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(66) Inden for rammerne af de 

enestående og specifikke forhold på øen 

Irland og med henblik på at støtte 

samarbejdet mellem nord og syd i henhold 

til Langfredagsaftalen bør der gennemføres 

et nyt grænseoverskridende "Peace Plus"-

program, som bygger videre på arbejdet i 

forbindelse med tidligere programmer, 

Peace og Interreg, mellem 

grænseområderne i Irland og Nordirland. 

Under hensyntagen til dets praktiske 

betydning bør dette program støttes med en 

specifik tildeling, så det fortsat kan støtte 

fred- og forsoningsaktioner, og en 

passende andel af de irske tildeling under 

målet om europæisk territorialt samarbejde 

(66) Inden for rammerne af de 

enestående og specifikke forhold på øen 

Irland og med henblik på at støtte 

samarbejdet mellem nord og syd i henhold 

til Langfredagsaftalen efter Brexit og den 

usikkerhed, dette medfører, bør der 

gennemføres et nyt grænseoverskridende 

"Peace Plus"-program, som bygger videre 

på arbejdet i forbindelse med tidligere 

programmer, Peace og Interreg, mellem 

grænseområderne i Irland og Nordirland. 

Under hensyntagen til dets praktiske 

betydning bør dette program støttes med en 

specifik tildeling, så det fortsat kan støtte 

fred- og forsoningsaktioner, og en 

passende andel af de irske tildeling under 

målet om europæisk territorialt samarbejde 
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(Interreg) bør også tildeles til programmet. (Interreg) bør også tildeles til programmet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  35 

Mireille D'Ornano 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 69 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(69) Desuden bør beføjelsen til at 

vedtage retsakter i overensstemmelse med 

artikel 290 i TEUF delegeres til 

Kommissionen for så vidt angår 

fastsættelsen af kriterierne for at fastslå, 

hvilke sager om uregelmæssigheder der 

skal indberettes, definitionen af 

enhedsomkostninger, faste beløb, faste 

takster og finansiering, der ikke er knyttet 

til omkostninger, der gælder for alle 

medlemsstater, samt etableringen af 

standardiserede stikprøvemetoder. 

udgår 

Or. fr 

Ændringsforslag  36 

Davor Škrlec 

 

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 efterlever princippet 

"energieffektivitet først". 

Or. en 
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Ændringsforslag  37 

Davor Škrlec 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 37 a (ny) 

 

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. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  38 

Davor Škrlec 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) et grønnere, kulstoffattigt Europa 

ved at fremme en ren og fair 

energiomstilling, investering i de grønne 

og blå økonomier, den cirkulære økonomi, 

tilpasning til klimaforandringer og 

risikoforebyggelse og -styring 

b) et grønnere, dekarboniseret Europa 

ved at fremme en ren og fair 

energiomstilling, investering i de grønne 

og blå økonomier, den cirkulære økonomi, 

tilpasning til klimaforandringer og 

risikoforebyggelse og -styring. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  39 

Davor Škrlec 
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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 dekarboniseret mobilitet og 

regional IKT-konnektivitet 

Or. en 

 

Ændringsforslag  40 

Peter Liese, Jytte Guteland, Ivo Belet, Francesc Gambús, Susanne Melior, Jo Leinen, 

Renate Sommer, Peter Jahr 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Kulstofafhængige regioner berørt 

af jobomlægninger som følge af den 

nødvendige strukturelle overgang til en 

kulstoffattig økonomi skal have adgang til 

yderligere støtte til PO2-mål med henblik 

på at befordre en retfærdig overgang. 

Formålet er at støtte sådanne regioner, 

navnlig de som ikke allerede er 

kvalificeret til støtte fra 

moderniseringsfonden under direktiv 

2003/87/EF ved at fremme omrokering, 

omskoling og opkvalificering af 

arbejdstagere, uddannelse, 

jobsøgningsinitiativer såvel som udvikling 

af nye arbejdspladser, eksempelvis 

gennem virksomhedsopstart, i tæt dialog 

og samordning med arbejdsmarkedets 

parter. Støtteprogrammet for 

strukturreformer (SRSP) overfører til 

finansiering heraf 25 % af sit budget til 

strukturfondene. 

Or. en 
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Ændringsforslag  41 

Davor Škrlec 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne fremlægger 

oplysninger til understøttelse af 

målsætningerne vedrørende miljø og klima 

ved anvendelse af en metodologi, der 

bygger på de interventionstyper, der er 

relevante for hver af fondene. Denne 

metodologi består i at tildele en specifik 

vægtning til støtten på et niveau, der 

afspejler, i hvilket omfang en sådan støtte 

yder et bidrag til miljømålsætningerne og 

klimamålsætningerne. For så vidt angår 

EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden 

forbindes vægtninger med dimensioner og 

koder for de interventionstyper, der er 

fastsat i bilag I. 

3. Medlemsstaterne drager omsorg 

for klima-, miljø- og biodiversitetssikring 

af deres operationer på alle stadier af 

planlægnings- og 

implementeringsforløbene. De fremlægger 

oplysninger til understøttelse af 

målsætningerne vedrørende miljø og klima 

ved anvendelse af en metodologi, der 

bygger på de interventionstyper, der er 

relevante for hver af fondene. Denne 

metodologi består i at tildele en specifik 

vægtning til støtten på et niveau, der 

afspejler, i hvilket omfang en sådan støtte 

yder et bidrag til miljømålsætningerne og 

klimamålsætningerne. For så vidt angår 

EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden 

forbindes vægtninger med dimensioner og 

koder for de interventionstyper, der er 

fastsat i bilag I. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  42 

Davor Škrlec 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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, miljøpartnere og organer, 

som er ansvarlige for at fremme social 

inklusion, inklusion af marginaliserede 

samfund, grundlæggende rettigheder, 

rettigheder for personer med handicap, 

ligestilling mellem kønnene og ikke-

forskelsbehandling. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  43 

Davor Škrlec 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 6a 

 Horisontale principper 

 1. Medlemsstaterne, 

forvaltningsmyndighederne og 

Kommissionen skal i alle faser af 

implementeringen af fondene efterleve de 

horisontale principper, som er fastsat i 

artikel 2 og 3 traktaten om Den 

Europæiske Union (TEU) og i artikel 7-

11 i traktaten om den Europæiske Unions 

funktionsmåde (TEUF), herunder 

fuldstændig integrering af bæredygtig 

udvikling og under hensyntagen til 

chartret om grundlæggende rettigheder i 

Den Europæiske Union. 

 2. Medlemsstaterne, 

forvaltningsmyndighederne og 

Kommissionen skal i alle faser af 

implementeringen efterleve forpligtelsen 

til at integreret miljø- og 

klimabeskyttelsesmål i henhold til artikel 

11 i TEUF og forureneren-betaler-

princippet som fastsat i artikel 191, stk. 2, 

i TEUF. 

 3. Medlemsstaterne, 

forvaltningsmyndighederne og 

Kommissionen skal navnlig i forbindelse 

med udarbejdelse og implementering af 

partnerskabsaftaler og programmer  

 a) tage hensyn til potentialet for 

afbødnings- og tilpasningstiltag 

vedrørende klimaforandringer ved 

investeringer foretaget med fondsmidlerne 

og sikre, at disse er modstandsdygtige over 

for indvirkningen af klimaforandringer 
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og naturkatastrofer såsom øget risiko for 

oversvømmelser, tørke, hedebølger, 

skovbrande og ekstreme vejrforhold 

 b) sikre, at ligestilling mellem mænd og 

kvinder og integration af kønsperspektivet 

tages i betragtning og nyder fremme, 

herunder i relation til overvågning, 

rapportering og evaluering  

 c) værne om rettighederne for personer 

med handicap, herunder retten til 

tilgængelighed i overensstemmelse med 

artikel 9 i FN's handicapkonvention og 

med EU-retten til harmonisering af 

tilgængelighedskrav for varer og 

tjenesteydelser  

 d) træffer foranstaltninger til at forebygge 

enhver form for diskrimination på grund 

af køn, race eller etnisk oprindelse, 

religion eller tro, handicap, alder eller 

seksuel orientering  

 e) sikre, at miljøbeskyttelseskrav, 

ressourceeffektivitet, energieffektivitet, 

energieffektivitet-først-princippet, 

biodiversitetssikring, modstandsdygtighed 

over for katastrofer og risikoforebyggelse 

og -styring tages i betragtning og nyder 

fremme. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  44 

Davor Škrlec 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – litra b – nr. iii a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 iiia) en redegørelse for fondenes 

afpasning og bidrag til indfrielsen af de 

mål, politikker og foranstaltninger, der er 

omhandlet i deres NEKP'er, jf. 

forordningen om forvaltning af 

energiunionen 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  45 

Davor Škrlec 

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) tildelingerne af finansielle midler 

pr. prioritet, herunder beløbene for årene 

2026 og 2027 

a) tildelingerne af finansielle midler 

pr. prioritet, herunder beløbene for årene 

2026 og 2027, navnlig under hensyntagen 

til opdateringen af NEKP'er under artikel 

13 i forordningen om forvaltning af 

energiunionen 

Or. en 

 

Ændringsforslag  46 

Davor Škrlec 

 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen kan anmode en 

medlemsstat om at foretage en 

gennemgang og foreslå ændringer af 

relevante programmer, hvis dette er 

nødvendigt for at støtte gennemførelsen af 

relevante rådshenstillinger. 

Kommissionen kan anmode en 

medlemsstat om at foretage en 

gennemgang og foreslå ændringer af 

relevante programmer, hvis dette er 

nødvendigt for at støtte gennemførelsen af 

relevante landespecifikke henstillinger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  47 

Davor Škrlec 

 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) for at understøtte 

implementeringen af en relevant 

landespecifik henstilling vedtaget i 

henhold til artikel 28 i forordningen om 

forvaltning af energiunionen, stilet til den 

pågældende medlemsstat 

Or. en 

 

Ændringsforslag  48 

Davor Škrlec 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a – nr. vii a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 vii a) udfordringer og mål indkredset i 

NEKP'er, jf. forordningen om forvaltning 

af energiunionen 

Or. en 

 

Ændringsforslag  49 

Davor Škrlec 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen vurderer 

programmet og dets overensstemmelse 

med denne forordning og de 

fondsspecifikke forordninger samt dets 

sammenhæng med partnerskabsaftalen. 

Kommissionen tager ved vurderingen 

navnlig hensyn til relevante 

landespecifikke henstillinger. 

1. Kommissionen vurderer 

programmet og dets overensstemmelse 

med denne forordning og de 

fondsspecifikke forordninger samt dets 

sammenhæng med partnerskabsaftalen. 

Kommissionen gennemgår ved 

vurderingen, hvorvidt relevante 

landespecifikke henstillinger er taget 

behørigt i betragtning. 

Or. en 
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Ændringsforslag  50 

Davor Škrlec 

 

Forslag til forordning 

Artikel 35 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Alle afgørelser og 

ledsagedokumenter fra 

overvågningsudvalget offentliggøres på 

det i artikel 44, stk. 1, omhandlede 

websted. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  51 

Davor Škrlec 

 

Forslag til forordning 

Artikel 35 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 35a 

 Kvikskranke for borgerne 

 1. Medlemsstaten opretter en kvikskranke, 

der skal besvare spørgsmål eller 

anmodninger fra EU-borgere, herunder 

støttemodtagere, om implementeringen af 

programmet inden for tre måneder efter 

datoen for indberetning til den berørte 

medlemsstat af afgørelsen om 

godkendelse af programmet. 

 Medlemsstaten kan oprette en enkelt 

kvikskranke til at dække mere end ét 

program. 

 2. Kvikskranken skal yde holistisk 

rådgivning til EU-borgere om 

implementering af programmet, herunder 

indkaldelser af projekter, og behandle 

eventuelle klager om implementeringen af 

programmet, navnlig hvad angår dets 
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overensstemmelse med andre EU-

politikker og -krav såsom miljø- og 

klimapolitik. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  52 

Davor Škrlec 

 

Forslag til forordning 

Artikel 67 – stk. 3 – litra j 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

j) sikre klimasikring af investeringer i 

infrastruktur med en forventet levetid på 

mindst fem år. 

j) sikre klima-, miljø- og 

biodiversitetssikring af investeringer i 

infrastruktur med en forventet levetid på 

mindst fem år. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  53 

Davor Škrlec 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – tabel 1 – afsnit 2 

 

 

Kommissionens forslag 

POLITISK MÅLSÆTNING 2:  ET GRØNNERE, KULSTOFFATTIGT EUROPA VED AT 

FREMME EN REN OG FAIR ENERGIOMSTILLING, INVESTERING I DE GRØNNE 

OG BLÅ  

ØKONOMIER, DEN CIRKULÆRE ØKONOMI, TILPASNING TIL 

KLIMAFORANDRINGER OG RISIKOFOREBYGGELSE OG -STYRING  

  

024 
Energieffektivitet og demonstrationsprojekter i 

SMV'er og støtteforanstaltninger  
100 % 40 % 

025 

Energieffektiv renovering af den eksisterende 

boligmasse, demonstrationsprojekter og 

støtteforanstaltninger  

100 % 40 % 

026 
Energieffektiv renovering af offentlig infrastruktur, 

demonstrationsprojekter og støtteforanstaltninger  
100 % 40 % 
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027 

Støtte til virksomheder, der leverer tjenester, der 

bidrager til lavemissionsøkonomi og 

modstandsdygtighed over for klimaforandringer  

100 % 40 % 

028 Vedvarende energi:  vindenergi  100 % 40 % 

029 Vedvarende energi:  solenergi  100 % 40 % 

030 Vedvarende energi: biomasseenergi  100 % 40 % 

031 Vedvarende energi: havenergi 100 % 40 % 

032 
Anden vedvarende energi (herunder geotermisk 

energi)  
100 % 40 % 

033 

Intelligente systemer til distribution af energi ved 

lav- og mellemspændingsniveauer (herunder 

intelligente net og IKTsystemer) og dertil knyttet 

oplagring  

100 % 40 % 

034 
Højeffektiv kraftvarmeproduktion, fjernvarme og 

fjernkøling  
100 % 40 % 

035 

Foranstaltninger til tilpasning til klimaforandringer 

og forebyggelse og styring af klimaforbundne risici:  

oversvømmelser (herunder oplysningskampagner, 

civilbeskyttelse samt systemer og infrastrukturer til 

katastrofehåndtering)  

100 % 100 % 

036 

Foranstaltninger til tilpasning til klimaforandringer 

og forebyggelse og styring af klimaforbundne risici:  

brand (herunder oplysningskampagner, 

civilbeskyttelse samt systemer og infrastrukturer til 

katastrofehåndtering)  

100 % 100 % 

037 

Foranstaltninger til tilpasning til klimaforandringer 

og forebyggelse og styring af klimaforbundne risici:  

øvrigt, f.eks. uvejr og tørke (herunder 

oplysningskampagner, civilbeskyttelse samt 

systemer og infrastrukturer til katastrofehåndtering)  

100 % 100 % 

038 

Forebyggelse af risici og forvaltning af ikke-

klimaforbundne naturlige risici (f.eks. jordskælv) og 

risici forbundet med menneskelige aktiviteter (f.eks. 

teknologiske uheld), herunder øget viden, 

civilbeskyttelse samt katastrofeforvaltningssystemer 

og -infrastruktur  

0 % 100 % 

039 

Levering af drikkevand (udvinding, behandling, 

lagrings- og forsyningsinfrastruktur, 

effektiviseringsforanstaltninger, 

drikkevandsforsyning)  

0 % 100 % 

040 
Forvaltning og bevarelse af vandressourcer 

(herunder forvaltning af vandområder, specifikke 

foranstaltninger til tilpasning til klimaforandringer, 

40 % 100 % 
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genbrug af vand, reduktion af udsivning)  

041 Opsamling og behandling af spildevand  0 % 100 % 

042 

Håndtering af husholdningsaffald:  forebyggelses-, 

nedbringelses-, sorterings- og 

genanvendelsesforanstaltninger  

0 % 100 % 

043 
Håndtering af husholdningsaffald:  mekanisk-

biologisk behandling, termisk behandling  
0 % 100 % 

044 
Håndtering af erhvervsaffald, industriaffald eller 

farligt affald  
0 % 100 % 

045 
Fremme af anvendelsen af genanvendte materialer 

som råstoffer  
0 % 100 % 

046 Oprensning af industrigrunde og forurenede grunde  0 % 100 % 

047 
Støtte til miljøvenlige produktionsprocesser og 

ressourceeffektivitet i SMV'er  
40 % 40 % 

048 Luftkvalitets- og støjdæmpningsforanstaltninger  40 % 100 % 

049 
Beskyttelse, genskabelse og bæredygtig brug af 

Natura 2000-områder  
40 % 100 % 

050 
Beskyttelse af naturen og den biologiske 

mangfoldighed, grøn infrastruktur  
40 % 100 % 

 

Ændringsforslag 

POLITISK MÅLSÆTNING 2: ET GRØNNERE, KULSTOFFATTIGT EUROPA VED AT 

FREMME EN REN OG FAIR ENERGIOMSTILLING, INVESTERING I DE GRØNNE 

OG BLÅ  

ØKONOMIER, DEN CIRKULÆRE ØKONOMI, TILPASNING TIL 

KLIMAFORANDRINGER OG RISIKOFOREBYGGELSE OG -STYRING  

024 
Energieffektivitet og demonstrationsprojekter i 

SMV'er og støtteforanstaltninger 
100 % 40 % 

025 

Energieffektiv renovering af den eksisterende 

boligmasse, demonstrationsprojekter og 

støtteforanstaltninger 

100 % 40 % 

026 
Energieffektiv renovering af offentlig infrastruktur, 

demonstrationsprojekter og støtteforanstaltninger 
100 % 40 % 

027 

Støtte til virksomheder, der leverer tjenester, der 

bidrager til lavemissionsøkonomi og 

modstandsdygtighed over for klimaforandringer 

100 % 40 % 

028 Vedvarende energi: vind 100 % 40 % 

029 Vedvarende energi: solenergi 100 % 40 % 

030 Vedvarende energi: biomasseenergi 100 % 40 % 
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031 Vedvarende energi: havenergi 100 % 40 % 

032 
Anden vedvarende energi (herunder geotermisk 

energi) 
100 % 40 % 

033 

Intelligente systemer til distribution af energi ved 

lav- og mellemspændingsniveauer (herunder 

intelligente net og IKT-systemer) og dertil knyttet 

oplagring 

100 % 40 % 

034 
Højeffektiv kraftvarmeproduktion, fjernvarme og 

fjernkøling 
100 % 40 % 

035 

Foranstaltninger til tilpasning til klimaforandringer 

og forebyggelse og styring af klimaforbundne risici: 

oversvømmelser (herunder oplysningskampagner, 

civilbeskyttelse samt systemer og infrastrukturer til 

katastrofehåndtering) 

100 % 100 % 

036 

Foranstaltninger til tilpasning til klimaforandringer 

og forebyggelse og styring af klimaforbundne risici: 

brand (herunder oplysningskampagner, 

civilbeskyttelse samt systemer og infrastrukturer til 

katastrofehåndtering) 

100 % 100 % 

037 

Foranstaltninger til tilpasning til klimaforandringer 

og forebyggelse og styring af klimaforbundne risici: 

øvrigt, f.eks. uvejr og tørke (herunder 

oplysningskampagner, civilbeskyttelse samt 

systemer og infrastrukturer til katastrofehåndtering) 

100 % 100 % 

038 

Forebyggelse af risici og forvaltningen af 

ikkeklimaforbundne naturlige risici (f.eks. 

jordskælv) og risici forbundet med menneskelige 

aktiviteter (f.eks. teknologiske uheld), herunder øget 

viden, civilbeskyttelse samt 

katastrofeforvaltningssystemer og -infrastruktur 

0 % 100 % 

039 

Levering af drikkevand (udvinding, behandling, 

lagrings- og forsyningsinfrastruktur, 

effektiviseringsforanstaltninger, 

drikkevandsforsyning) 

0 % 100 % 

040 

Forvaltning og bevarelse af vandressourcer 

(herunder forvaltning af vandområder, specifikke 

foranstaltninger til tilpasning til klimaforandringer, 

genbrug af vand, reduktion af udsivning) 

40 % 100 % 

041 Opsamling og behandling af spildevand 0 % 100 % 

042 

Håndtering af husholdningsaffald: forebyggelses-, 

nedbringelses-, sorterings- og 

genanvendelsesforanstaltninger 

0 % 100 % 

X Bidrag til EU-selvforsyningsevne for råmaterialer 0 % 100 % 
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X 
Bidrag fra genanvendte materialer til efterspørgsel 

på råmaterialer 
0 % 100 % 

044 
Håndtering af erhvervsaffald, industriaffald eller 

farligt affald 
0 % 100 % 

045 
Fremme af anvendelsen af genanvendte materialer 

som råstoffer 
0 % 100 % 

046 Oprensning af industrigrunde og forurenede grunde 0 % 100 % 

047 
Støtte til miljøvenlige produktionsprocesser og 

ressourceeffektivitet i SMV'er 
40 % 40 % 

048 Luftkvalitets- og støjdæmpningsforanstaltninger 40 % 100 % 

049 
Beskyttelse, genskabelse og bæredygtig brug af 

Natura 2000-områder 
40 % 100 % 

050 
Beskyttelse af naturen og den biologiske 

mangfoldighed, grøn infrastruktur 
40 % 100 % 

Or. en 

 

Ændringsforslag  54 

Davor Škrlec 

 

Forslag til forordning 

 Bilag I – tabel 1 – række 77 

 

 

Kommissionens forslag 

 

077 Infrastruktur for alternative brændstoffer  
100 

% 
40 % 

 

Ændringsforslag 

 

077 
Opladningsinfrastruktur til dekarboniserede 

køretøjer 

100 

% 
40 % 

Or. en 

 

Ændringsforslag  55 

Davor Škrlec 
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Forslag til forordning 

Bilag III – tabel 1 – afsnit 4 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag 

 

Ændringsforslag 

Virkningsfuld anvendelse og 

implementering af EU-miljøpolitik 

Tilsynsmekanismer er etableret til at sikre 

efterlevelse af EU-miljøpolitik, herunder: 

 1. Ordninger og tilstrækkelig 

administrativ kapacitet til at sikre 

verificering af, at operationer understøttet 

af fondsmidler efterlever EU-

miljøpolitikken, navnlig EU 2020-

biodiversitetsstrategien, Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2011/92/EU (EIA), Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv 2001/42/EF (SMV), 

Rådets direktiv 92/43/EØF og Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/147/EF. 

 2. Ordninger til kurser og udbredelse af 

information til personale beskæftiget med 

implementering af fondene for så vidt 

angår EU-miljøpolitik. 

 3. Ordninger i overensstemmelse med 

medlemsstaternes institutionelle og 

juridiske rammer for inddragelse af 

civilsamfundsorganisationer aktive inden 

for miljøbeskyttelse og miljøgenopretning 

i alle faser af udarbejdelse og 

implementering af programmerne. 

Or. en 

Ændringsforslag  56 

Davor Škrlec 

 

Forslag til forordning 

Bilag III – tabel 1 – afsnit 4 b (nyt) 
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Kommissionens forslag 

 

Ændringsforslag 

Der opstilles virkningsfulde mekanismer 

til at fremme ligestilling mellem kønnene, 

hvilket indbefatter: 

1. Ordninger i overensstemmelse med 

medlemsstaterne institutionelle og retlige 

rammer for inddragelse af organer med 

ansvar for ligestilling i alle faser af 

udarbejdelse og implementering af 

programmerne 

 2. Ordninger for kurser og udbredelse af 

information til det personale, der er 

beskæftiget med implementering af 

fondene for så vidt angår ligestilling, 

integrering af kønsaspektet og 

kønsbudgettering 

Or. en 

 

Ændringsforslag  57 

Davor Škrlec 

 

Forslag til forordning 

Bilag IV – tabel 1 – søjle 2 – række 1 

 

 

Kommissionens forslag 

    

2. Et grønnere, 

kulstoffattigt 
Europa ved at 

fremme en ren og 

fair 

energiomstilling, 

investering i de 

grønne og blå 

økonomier, den 

cirkulære 

økonomi, 

tilpasning til  

 

EFRU og 

Samhørighedsfo

nden:   

 2.1 Fremme af 

energieffektivise

rende 

foranstaltninger  

 

Strategisk politisk 

ramme for støtte 

til energieffektiv 

renovering af 

beboelsesejendom

me og  

erhvervsbygninger  

 

1. Der er vedtaget 

en national 

langsigtet strategi 

til støtte for 

renovering af den 

nationale masse 

af beboelsesejen- 

domme og 

erhvervsbygning-

er, som er i 

overensstemmel-

se med kravene i 

direktiv 

2010/31/EU om 

bygningers 
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energimæssige 

ydeevne, som:  

 a. indeholder 

vejledende 

delmål for 2030 

og 2040 og mål 

for 2050  

 b. indeholder en 

vejledende 

oversigt over 

budgetmidler til 

støtte for 

gennemførelsen 

af strategien  

 c. fastlægger 

effektive 

mekanismer for 

at fremme 

investeringer  i 

bygningsrenoveri

ng      

 2.Foranstaltning-

er til forbedring 

af 

energieffektivitet

en for at opnå de 

nødvendige 

energibesparelser 

Ændringsforslag 

2. Et grønnere, 

dekarboniseret 

Europa ved at 

fremme en ren og 

fair 

energiomstilling, 

investering i de 

grønne og blå 

økonomier, den 

cirkulære 

økonomi, 

tilpasning til 

klimaforandringe

r og 

risikoforebyggels

e og -styring 

EFRU og 

Samhørigheds-

fonden:  

2.1at fremme 

den grønne 

infrastruktur i 

bymiljøet og 

mindske luft-, 

vand-, jord-, 

støj- og 

lysforureningen 

Virkningsfulde 

tiltag til fremme af 

grøn infrastruktur 

og luftkvalitet i 

bymiljøer 

1. Der er vedtaget 

en national 

langsigtet strategi 

til støtte for 

renovering af den 

nationale masse 

af beboelsesejen-

domme og 

erhvervsbygning-

er, som er i 

overensstemmel-

se med kravene i 

direktiv 

2010/31/EU om 

bygningers 

energimæssige 

ydeevne, som: 

 a. indeholder 

vejledende 
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delmål for 2030 

og 2040 og mål 

for 2050 

 b. indeholder en 

vejledende 

oversigt over 

budgetmidler til 

støtte for 

gennemførelsen 

af strategien 

 c. fastlægger 

effektive 

mekanismer for 

at fremme 

investeringer i 

bygningsrenoveri

ng   

 2. 

Foranstaltninger 

til forbedring af 

energieffektivitet

en for at opnå de 

nødvendige 

energibesparelser 

 Luftkvalitetsplan

er i henhold til 

artikel 23 i 

direktiv 

2008/50/EF er 

etableret og 

indbefatter 

hensigtsmæssige 

foranstaltninger 

til at imødegå 

potentielle 

overskridelser af 

de 

grænseværdier, 

der er opstillet i 

bilag XI og XIV 

til direktiv 

2008/50/EF. 

Or. en 

 


