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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling forelægger Regionaludviklingsudvalget, 
som er korresponderende udvalg, følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(1) Ifølge artikel 174 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF) skal Unionen for at styrke sin 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed stræbe efter at formindske 
forskellene mellem de forskellige områders 
udviklingsniveauer og forbedre situationen 
for de mindst begunstigede områder eller 
øer og særlig vægt skal lægges på 
landdistrikter, områder i en industriel 
overgangsproces og områder, der lider af 
alvorlige naturbetingede eller demografiske 
ulemper af permanent art. At formindske 
forskellene mellem de forskellige 
områders udviklingsniveauer og forbedre 
situationen for de mindst begunstigede 
områder eller øer, navnlig landdistrikter, 
kræver en yderligere styrkelse af kvinders 
position i disse områder både i økonomisk 
og social henseende samt fremme af 
balancen mellem arbejdsliv og privatliv.
Hvis disse forskelle mellem de forskellige 
regioner skal mindskes på effektiv vis, 
kræver det nødvendigvis en styrkelse af 
kvinders økonomiske, sociale og politiske 
position og fremme af balancen mellem 
arbejdsliv og privatliv. Indsamling af 
kønsopdelte data gør det muligt at 
identificere og analysere specifikke 
sårbarheder og kapaciteter hos kvinder og 
mænd, afdække forskelle og uligheder og 
dermed bidrage til opbygningen af et mere 
retfærdigt og inklusivt samfund samt sigte 
på at bryde mønstret med fattigdom og 
afsavn på tværs af generationer. Ifølge 
artikel 175 i TEUF skal Unionen støtte 



PE629.490v01-00 4/22 AD\1166691DA.docx

DA

virkeliggørelsen af disse mål med den 
virksomhed, som den udøver gennem Den 
Europæiske Udviklings- og Garantifond 
for Landbruget, Udviklingssektionen, Den 
Europæiske Socialfond, Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, Den 
Europæiske Investeringsbank og andre 
instrumenter. Artikel 322 i TEUF udgør 
retsgrundlaget for vedtagelse af de 
finansielle regler for fastlæggelse af de 
nærmere retningslinjer for opstillingen og 
gennemførelsen af budgettet og for 
regnskabsaflæggelsen og revisionen samt 
for kontrollen med de finansielle aktørers 
ansvar.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(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, jf. artikel 8 i TEUF,
integrere kønsaspektet i al deres 
virksomhed samt bekæmpe 
forskelsbehandling på grundlag af køn, 
race eller etnisk oprindelse, religion eller 
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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.

tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering. Fondene bør ikke støtte 
aktioner, som bidrager til nogen form for 
segregering eller udelukkelse. Fondenes 
målsætninger bør forfølges inden for 
rammerne af en bæredygtig udvikling og 
Unionens fremme af målet om bevarelse, 
beskyttelse og forbedring af 
miljøkvaliteten og bekæmpelse af 
klimaforandringer, jf. artikel 11 og 
artikel 191, stk. 1, i TEUF, ud fra 
princippet om, at forureneren betaler. For 
at beskytte det indre markeds integritet skal 
operationer til fordel for virksomheder 
overholde Unionens statsstøtteregler, som 
fastsat i artikel 107 og 108 i TEUF.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

fortsat finde anvendelse.

__________________ __________________

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

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

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 18
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Medlemsstaterne bør for hvert 
program etablere en performanceramme, 
der dækker alle indikatorer, delmål og mål, 
for at overvåge, rapportere om og evaluere 
programmets performance.

(18) Medlemsstaterne bør for hvert 
program etablere en performanceramme, 
der dækker alle indikatorer, delmål og mål, 
for at overvåge, rapportere om og evaluere 
programmets performance. Indikatorerne 
bør, når det er muligt, udvikles på en 
måde, som tager hensyn til kønsaspektet.

Ændringsforslag 5

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. I denne 
gennemgang skal der indgå et kapitel om 
kønsligestilling og en vurdering af 
programmets indvirkning på de 
grundlæggende rettigheder.
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.
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(20) Der bør ske en yderligere 
optimering af mekanismerne til sikring af 
sammenhængen mellem EU-
finansieringspolitikker og Unionens 
økonomiske og sociale 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 og sociale styringsproces
eller for så vidt angår 
menneskerettighederne. 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.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) For bedre at mobilisere potentiale 
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 

(24) For bedre at mobilisere potentiale 
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, navnlig med 
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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.

hensyn til ligestilling mellem kønnene og 
styrkelse af kvinders position, 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 på en måde, 
som tager hensyn til balancen mellem 
kønnene, 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.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) I henhold til punkt 22 og 23 i den 
interinstitutionelle aftale om bedre 

(28) I henhold til punkt 22 og 23 i den 
interinstitutionelle aftale om bedre 
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lovgivning af 13. april 201616 bør fondene 
evalueres på grundlag af oplysninger 
indsamlet gennem specifikke 
overvågningskrav, samtidig med at 
overregulering og administrative byrder 
undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse 
krav kan eventuelt omfatte målbare 
indikatorer, der kan danne grundlag for en 
evaluering af fondenes virkninger i praksis.

lovgivning af 13. april 2016 bør fondene 
evalueres på grundlag af oplysninger 
indsamlet gennem specifikke 
overvågningskrav, samtidig med at 
overregulering og administrative byrder 
undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse 
krav kan eventuelt omfatte målbare 
indikatorer, der kan danne grundlag for en 
evaluering af fondenes virkninger i praksis. 
Indikatorerne bør, når det er muligt, 
udvikles på en måde, som tager hensyn til 
kønsaspektet.

__________________ __________________

16 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 13. 16 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 13.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Med henblik på at støtte 
forberedelsen af relaterede programmer og 
aktiviteter for den næste 
programmeringsperiode bør 
Kommissionen foretage en 
midtvejsevaluering af fondene. I slutningen 
af programmeringsperioden bør 
Kommissionen foretage retrospektive 
evalueringer af fondene, hvor der bør 
fokuseres på virkningen af fondene.

(30) Med henblik på at støtte 
forberedelsen af relaterede programmer og 
aktiviteter for den næste 
programmeringsperiode bør 
Kommissionen foretage en 
midtvejsevaluering af fondene. I slutningen 
af programmeringsperioden bør 
Kommissionen foretage retrospektive 
evalueringer af fondene, hvor der bør 
fokuseres på virkningen af fondene. Ved 
disse vurderinger og evalueringer 
vurderes fondenes indvirkning på de 
grundlæggende rettigheder, idet der 
fokuseres på principperne om ligestilling 
mellem kønnene og ikke-
forskelsbehandling.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 74
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(74) I denne forordning overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som bl.a. Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder anerkender —

(74) I denne forordning overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som bl.a. Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder anerkender, nemlig som de 
almene principper om lighed mellem 
kønnene —

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a) "kønsspecifik 
konsekvensanalyse": undersøgelse af 
foreslåede foranstaltninger for at se, om 
de vil påvirke kvinder og mænd 
forskelligt, med henblik på at tilpasse 
forslagene, så det sikres, at de 
diskriminerende virkninger neutraliseres, 
og at ligestillingen mellem kønnene 
fremmes

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9b) "integrering af 
ligestillingsaspektet": (re-)organisering, 
forbedring, udvikling og evaluering af de 
planlagte tiltag, således at et 
ligestillingsperspektiv systematisk 
indarbejdes i alle foranstaltninger på alle 
niveauer og i alle faser

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
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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 mobilitet og regional IKT-
konnektivitet, idet der særligt fokusereres 
på at fjerne den kønsbestemte digitale 
kløft

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) et mere socialt, lige og tilgængeligt
Europa — gennemførelse af den 
europæiske søjle for sociale rettigheder
med særligt fokus på tre centrale 
principper, nemlig princip 2 om 
ligestilling mellem kønnene, princip 3 om 
lige muligheder og princip 9 om balance 
mellem arbejdsliv og privatliv, princip 11 
om børnepasning og støtte til børn, 
princip 16 om sundhedspleje og princip 
18 om langtidspleje, fremme af ligestilling 
mellem kvinder og mænd og opfyldelse af 
behovene hos personer med særlige behov 
såsom personer med handicap

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) forebygge og bekæmpe uligheder 
og forskelsbehandling på grund af køn 
eller seksuel orientering og støtte 
omfattende politikker til fremme af 
ligestilling mellem kønnene og 
bekæmpelse af forskelsbehandling
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a.

Fremme af ligestilling mellem mænd og 
kvinder og ikke-forskelsbehandling

Medlemsstaterne og Kommissionen skal 
tilstræbe at fjerne uligheder og sikre, at 
ligestilling mellem mænd og kvinder og 
integrering af kønsaspektet tages i 
betragtning og fremmes i forbindelse med 
forberedelsen og gennemførelsen af 
programmer, herunder med hensyn til 
overvågning, rapportering og evaluering. 
Fondene bør ikke støtte aktioner, som 
bidrager til nogen form for segregering.

Ændringsforslag 18

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, grundlæggende rettigheder, 
rettigheder for personer med handicap og 
for LGBTI+-personer, ligestilling mellem 
kønnene og ikke-forskelsbehandling.

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) en kønsspecifik konsekvensanalyse 
af de politiske valg i hver enkelt fond
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Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) de foranstaltninger, der træffes for 
at inddrage de relevante partnere, jf. 
artikel 6

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den socioøkonomiske situation i 
den pågældende medlemsstat eller region

b) den socioøkonomiske situation og 
graden af ligestilling mellem kønnene, 
som er opnået i den pågældende 
medlemsstat eller region

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Omfanget og niveauet af 
suspensionen af forpligtelser eller 
betalinger skal være forholdsmæssigt, 
overholde princippet om ligebehandling af 
medlemsstaterne og tage hensyn til den 
pågældende medlemsstats økonomiske og 
sociale forhold, herunder navnlig niveauet 
ledighed, fattigdom eller social udstødelse i 
medlemsstaten set i forhold til EU-
gennemsnittet og suspensionens virkninger 
for den pågældende medlemsstats 
økonomi. Der skal specifikt tages hensyn 
til suspensioners indvirkning på 
programmer, som er af afgørende 
betydning for håndteringen af ugunstige 
økonomiske eller sociale forhold.

9. Omfanget og niveauet af 
suspensionen af forpligtelser eller 
betalinger skal være forholdsmæssigt, 
overholde princippet om ligebehandling af 
medlemsstaterne og tage hensyn til den 
pågældende medlemsstats økonomiske og 
sociale forhold, herunder navnlig niveauet 
ledighed, fattigdom eller social udstødelse i 
medlemsstaten set i forhold til EU-
gennemsnittet og suspensionens virkninger 
for den pågældende medlemsstats 
økonomi. Der skal specifikt tages hensyn 
til suspensioners indvirkning på 
programmer, som er af afgørende 
betydning for håndteringen af ugunstige 
økonomiske eller sociale forhold. 
Suspensionen af forpligtelser eller 
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betalinger må ikke have nogen specifikt 
negativ indvirkning på kvinders 
økonomiske og sociale udvikling.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) økonomiske, sociale og territoriale 
forskelle, undtagen når det drejer sig om 
programmer, der støttes af EHFF

i) økonomiske, sociale og territoriale 
forskelle samt, såfremt det er relevant, 
kønsbetingede uligheder, undtagen når det 
drejer sig om programmer, der støttes af 
EHFF

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – litra d – nr. i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) en kønsspecifik konsekvensanalyse 
af de relaterede aktionstyper og de 
planlagte operationer af strategisk 
betydning

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – litra d – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) outputindikatorer og 
resultatindikatorer med tilsvarende delmål 
og mål

ii) outputindikatorer og 
resultatindikatorer med tilsvarende delmål 
og mål, som, såfremt det er relevant, er 
kønsopdelte

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – litra i
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) den påtænkte tilgang til 
kommunikation og synlighed for 
programmet gennem definition af dets mål, 
målgrupper, kommunikationskanaler, 
sociale medier, det planlagte budget og 
relevante indikatorer for overvågning og 
evaluering

i) den påtænkte tilgang til 
kommunikation og synlighed for 
programmet gennem definition af dets mål, 
målgrupper, kommunikationskanaler, 
sociale medier, det planlagte budget og 
relevante indikatorer for overvågning og 
evaluering, sidstnævnte så vidt muligt 
udviklet på en måde, som tager hensyn til 
kønsaspektet, på grundlag af en ikke-
sexistisk sprogbrug og under inddragelse 
af et kønsperspektiv

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) det operationelle programs bidrag 
til fremme af ligestilling mellem mænd og 
kvinder og, hvis det er relevant, 
foranstaltninger, der skal sikre 
inddragelse af kønsaspektet.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) såfremt det er relevant de 
foranstaltninger, der er truffet for at sikre 
adgang for personer med særlige behov, 
som f.eks. personer med handicap

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. EFRU, ESF+ og 
Samhørighedsfonden kan i fællesskab yde 
støtte til programmer under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, idet 
der især fokuseres på programmer, hvis 
sigte er at inkorporere flere kvinder og 
personer med særlige behov på 
arbejdsmarkedet

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en analyse af udviklingsbehovene 
og potentialet i området

b) en analyse af udviklingsbehovene, 
kønsligestillingen og potentialet i området

Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) styres af lokale aktionsgrupper, der 
består af repræsentanter for offentlige og 
private lokale socioøkonomiske interesser, 
heriblandt organisationer med ansvar for 
at fremme ligestilling mellem kønnene, 
hvor ingen enkelt interessegruppe, 
herunder den offentlige sektor, alene 
udøver kontrol over beslutningstagningen

Ændringsforslag 32

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) støtter netværkssamarbejde, d) støtter netværkssamarbejde, 



AD\1166691DA.docx 17/22 PE629.490v01-00

DA

nyskabende elementer i den lokale 
sammenhæng og, hvis det er relevant, 
samarbejde med andre territoriale aktører.

kønsligestilling, tilgængelighed, 
nyskabende elementer i den lokale 
sammenhæng og, hvis det er relevant, 
samarbejde med andre territoriale aktører.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det geografiske område og den 
population, strategien omfatter

a) det geografiske område og den 
population, strategien omfatter, idet der 
tages særligt hensyn til kvinder og 
personer med særlige behov såsom 
personer med handicap

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) en kønsspecifik konsekvensanalyse 
af strategien

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De relevante 
forvaltningsmyndigheder fastlægger 
kriterier for udvælgelse af disse strategier, 
nedsætter et udvalg til at foretage denne 
udvælgelse og godkender de strategier, der 
udvælges af det pågældende udvalg.

2. De relevante 
forvaltningsmyndigheder fastlægger 
kriterier for udvælgelse af disse strategier, 
nedsætter et udvalg med ligevægt mellem 
kønnene til at foretage denne udvælgelse 
og godkender de strategier, der udvælges af 
det pågældende udvalg.
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Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udarbejdelse af en ikke-
diskriminerende og gennemsigtig 
udvælgelsesprocedure og kriterier, så 
interessekonflikter undgås og det sikres, at 
ingen interessegruppe alene kan udøve 
kontrol udvælgelsesafgørelser

b) udarbejdelse af en ikke-
diskriminerende, kønsafbalanceret og 
gennemsigtig udvælgelsesprocedure og 
kriterier, så interessekonflikter undgås og 
det sikres, at ingen interessegruppe alene 
kan udøve kontrol udvælgelsesafgørelser

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaten fastlægger 
sammensætningen af 
overvågningsudvalget og sikrer en 
afbalanceret repræsentation fra de 
relevante myndigheder i medlemsstaten og 
bemyndigede organer samt repræsentanter 
for de i artikel 6 omhandlede partnere.

Medlemsstaten fastlægger 
sammensætningen af 
overvågningsudvalget og sikrer ligevægt 
mellem kønnene og en afbalanceret 
repræsentation fra de relevante 
myndigheder i medlemsstaten og 
bemyndigede organer samt repræsentanter 
for de i artikel 6 omhandlede partnere.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Rapporten skal tage hensyn til 
kønsaspektet og indeholde et særligt 
kapitel om ligestilling mellem kønnene.

Ændringsforslag 39

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

Såfremt det er relevant, opdeles dataene 
efter køn.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forvaltningsmyndigheden foretager 
evalueringer af programmet. Hver 
evaluering skal indeholde en vurdering af 
programmets virkningsfuldhed, 
effektivitet, relevans, sammenhæng og EU-
merværdi med det formål at forbedre 
kvaliteten af udformningen og 
gennemførelsen af programmer.

1. Forvaltningsmyndigheden foretager 
evalueringer af programmet. Hver 
evaluering skal indeholde en vurdering af 
programmets virkningsfuldhed, 
effektivitet, relevans, sammenhæng og EU-
merværdi samt af dets indvirkning på 
grundlæggende rettigheder, herunder 
ligestilling mellem kønnene og ikke-
forskelsbehandling, med det formål at 
forbedre kvaliteten af udformningen og 
gennemførelsen af programmer.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den endelige performancerapport 
skal tage hensyn til kønsaspektet og 
indeholde et særligt kapitel om ligestilling 
mellem kønnene.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen foretager en 
midtvejsevaluering for at undersøge de 

1. Kommissionen foretager en 
midtvejsevaluering for at undersøge de 
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enkelte fondes virkningsfuldhed, 
effektivitet, relevans, sammenhæng og EU-
merværdi inden udgangen af 2024. 
Kommissionen kan gøre brug af alle 
relevante allerede foreliggende oplysninger 
i overensstemmelse med 
finansforordningens artikel [128].

enkelte fondes virkningsfuldhed, 
effektivitet, relevans, sammenhæng, 
indvirkning på grundlæggende 
rettigheder, herunder ligestilling mellem 
kønnene, og EU-merværdi inden udgangen 
af 2024. Kommissionen kan gøre brug af 
alle relevante allerede foreliggende 
oplysninger i overensstemmelse med 
finansforordningens artikel [128].

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer kvaliteten 
og pålideligheden af overvågningssystemet 
og af data om indikatorer.

4. Medlemsstaterne sikrer kvaliteten 
og pålideligheden af overvågningssystemet 
og af data om indikatorer, der så vidt 
muligt bør udvikles på en måde, som tager 
hensyn til kønsaspektet, og sikrer i 
overensstemmelse hermed kønsopdelt 
indsamling af dataene, såfremt det er 
relevant.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) sikre integration af kønsaspektet i 
programmet

Ændringsforslag 45

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) sikre lige muligheder for kvinder 
og mænd og ikke-forskelsbehandling
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Ændringsforslag 46

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jb) sikre tilgængelighed for personer 
med særlige behov såsom personer med 
handicap, hvis det er relevant

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Bilag 1 – tabel 1 – nr. 016 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

016 a Kompetenceudvikling med henblik på 
at øge kvindernes deltagelse på 
arbejdsmarkedet inden for STEM

0 % 0 %

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Bilag III – Tabel: Horisontale grundforudsætninger. Række 5

Kommissionens forslag

Effektiv gennemførelse og anvendelse af 
EU's charter om grundlæggende 
rettigheder

Der er indført effektive mekanismer til at 
sikre overholdelsen af EU's charter om 
grundlæggende rettigheder, som omfatter:

1. ordninger til sikring af verificering 
af, at operationer, der er støttet af 
fondene, overholder chartret om 
grundlæggende rettigheder

2. ordninger for rapportering til 
overvågningsudvalget om, hvorvidt 
operationer, der er støttet af fondene, 
overholder chartret om grundlæggende 
rettigheder.
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Ændringsforslag

Effektiv gennemførelse og anvendelse af 
fremme af ligestilling mellem kønnene og 
bekæmpelse af kønsbaseret 
forskelsbehandling

Der er indført effektive mekanismer til at 
sikre overholdelsen af fremme af 
ligestilling mellem kønnene og 
bekæmpelse af forskelsbehandling på 
grundlag af køn, som omfatter:

1. ordninger, der i overensstemmelse 
med medlemsstaternes institutionelle og 
retlige rammer sikrer inddragelse af 
organer med ansvar for ligestilling 
mellem kønnene gennem hele 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
programmerne, herunder rådgivning om 
ligestilling mellem kønnene

2. ordninger til uddannelse af 
medarbejdere ved de myndigheder, der er 
involveret i forvaltningen og kontrollen af
fondene med hensyn til EU-lovgivning og 
-politik vedrørende ligestilling mellem 
kønnene samt integration af kønsaspektet.
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