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KORT BEGRUNDELSE

Den første del af Kommissionens forslag til forordning om retningslinjerne for 
samhørighedspolitikken i 2014-2020 indeholder en række fælles bestemmelser for alle 
strukturinstrumenter, der er omfattet af den fælles strategiske ramme (FSR).

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF), 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 
(ELFUL) og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EMFF) (i det følgende benævnt "FSR-
fondene") forfølger komplementære politiske mål i den kommende programmeringsperiode 
på linje med de mål, der er opstillet i Europa 2020-strategien.

Selv Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne vil i nær fremtid 
skulle yde sit bidrag til at opfylde strategien for intelligent, inklusiv og bæredygtig vækst som 
supplement til de øvrige instrumenter inden for den fælles landbrugspolitik, 
samhørighedspolitikken og fiskeripolitikken.

Ordføreren tilslutter sig denne nye tilgang, der har til formål at styrke den strategiske 
integrerede programmeringsproces og bringe den på linje med Europa 2020-strategien. Han 
mener imidlertid, at der bør foretages visse ændringer i retsaktens tekst for at give en 
tydeligere definition af prioriteterne og de organer, som står for gennemførelsen, og for at 
fjerne alt, hvad der kan misfortolkes og virke undergravende på virkningerne af 
samhørighedspolitikken som helhed.

Nedenfor følger en oversigt over de vigtigste ændringer, som ordføreren foreslår foretaget i 
Kommissionens forslag.

1. Tematisk koncentration

I den nyeste strukturelle programmeringsperiode er samhørighedspolitikken nu blevet det 
vigtigste investeringsredskab, der skal benyttes til at fremme EU’s centrale prioriteter som 
opstillet i Europa 2020-strategien.

Ordføreren støtter princippet om tematisk koncentration med hensyn til de vigtigste 
målsætninger i strategien for et intelligent, inklusivt og bæredygtigt Europa; han frygter 
imidlertid, at den manglende fleksibilitet, hvad angår udvælgelsen af målsætninger, kan 
betyde, at der sættes spørgsmålstegn ved den "bottom-up"-tilgang, som er typisk for 
samhørighedspolitikken og sikrer, at denne politik afpasses efter de enkelte regioners behov, 
idet regionerne er de egentlige igangsættere bag udviklingen, fordi de har et tættere kendskab 
til lokalsamfundene og deres behov.

2. Flerniveaustyring

Forslaget til forordning indfører partnerskabsaftalen som instrument – det er det dokument, 
som bl.a. beskriver medlemsstatens strategi, prioriteringer og regler for anvendelsen af FSR-
fondene på en hensigtsmæssig og effektiv måde. Partnerskabsaftalen udarbejdes af 
medlemsstaten i samarbejde med de partnere, der er anført i forslagets artikel 5.
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Det er ordførerens opfattelse, at det styringssystem, som Kommissionen foreslår til 
inddragelse af lokale og regionale partnere i udarbejdelsen af partnerskabsaftalen, ikke er i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet.

De organer, som samhørighedspolitikken fortrinsvis retter sig imod, og de organer, som også 
gennemfører denne politik, dvs. medlemsstaternes lokale og regionale myndigheder, tildeles 
nemlig den samme rolle som arbejdsmarkedets parter og sammenslutninger, der repræsenterer 
civilsamfundet; med andre ord bliver de alle placeret på lige fod på en måde, der ikke 
stemmer overens med det forvaltningsansvar, som de lokale og regionale myndigheder har i 
forhold til samhørighedspolitikken.

Ud fra disse betragtninger slår ordføreren til lyd for, at de lokale myndigheder og særligt de 
regionale myndigheder inddrages i højere grad.

3. Makroøkonomisk konditionalitet

I sit forslag strammer Kommissionen bestemmelserne om makroøkonomisk konditionalitet, 
således at hel eller delvis udbetaling af støtte i sidste instans gøres betinget af, at 
håndhævelsesforanstaltningerne for stabilitets- og vækstpagten er gennemført.

Ordføreren modsætter sig helt og aldeles denne bestemmelse og foreslår, at den udgår.
Problemet er, at makroøkonomisk konditionalitet kan lægge skylden for en manglende 
opfyldelse af de betingelser, der er fastsat som led i makroøkonomiske 
konvergensforanstaltninger, på de lokale og regionale myndigheder, selv om ansvaret i 
realiteten ligger hos medlemsstaterne selv.

4. Resultatreserve

Kommissionens forslag lægger op til, at der i hver medlemsstat afsættes en resultatreserve 
svarende til 5 % af de samlede tildelte midler, som fastfryses i hele programmeringsperioden, 
indtil Kommissionen udfører en resultatgennemgang i 2019.

Ordføreren modsætter sig denne bestemmelse, eftersom han frygter, at en sådan mekanisme i 
sidste instans kan friste medlemsstaterne til at opstille mål, som er meget uambitiøse og derfor 
lette at nå, for at modtage supplerende støtte.

5. Den fælles strategiske ramme

Den fælles strategiske ramme indeholder mekanismer til koordinering af fonde og EU's 
generelle målsætninger og mål. I forslaget erklærer Kommissionen, at dette vigtige strategiske 
dokument skal vedtages ved en delegeret retsakt.

Det er ordførerens opfattelse, at den fælles strategiske ramme har en uhensigtsmæssig retlig 
status i forslaget. Ved hjælp af delegerede retsakter har lovgiveren mulighed for at tillægge 
Kommissionen beføjelser til at vedtage almengyldige ikke-lovgivningsmæssige retsakter, der 
udbygger eller ændrer visse ikke-væsentlige bestemmelser i en lovgivningsmæssig retsakt

Ordføreren slår derfor til lyd for, at den fælles strategiske ramme vedtages efter den 
almindelige lovgivningsprocedure og knyttes til forordningen i et særligt bilag.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Regionaludviklingsudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Kommissionen bør ved en delegeret 
retsakt vedtage en fælles strategisk ramme, 
som omsætter EU-målene til nøgleaktioner 
for FSR-fondene med henblik på at 
udstikke en klarere strategisk kurs for 
programmeringsprocessen på 
medlemsstaternes og regionernes niveau. 
Den fælles strategiske ramme bør lette en 
sektoriel og territorial samordning af EU-
interventionerne under FSR-fonde med 
andre relevante EU-politikker og 
-instrumenter.

(14) Kommissionen bør ved en delegeret 
retsakt vedtage en fælles strategisk ramme 
som fastsat i bilag Ia til denne forordning, 
som omsætter EU-målene til nøgleaktioner 
for FSR-fondene med henblik på at 
udstikke en klarere strategisk kurs for 
programmeringsprocessen på 
medlemsstaternes og regionernes niveau. 
Den fælles strategiske ramme bør lette en 
sektoriel og territorial samordning af EU-
interventionerne under FSR-fonde med 
andre relevante EU-politikker og 
-instrumenter, hvorved der tages hensyn til 
princippet om territorialitet og forvaltning 
på flere niveauer samt de i artikel 349 i 
TEUF anerkendte særlige forhold i 
forbindelse med regioner i den yderste 
periferi.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) På grundlag af den fælles strategiske 
ramme, der vedtages af Kommissionen, 
bør den enkelte medlemsstat i samarbejde 
med sine partnere og i samråd med 
Kommissionen udarbejde en 
partnerskabsaftale. Partnerskabsaftaler bør 
omsætte elementerne i den fælles 
strategiske ramme i den nationale kontekst 
og stadfæste partnernes faste forpligtelser 

(16) På grundlag af den fælles strategiske 
ramme bør den enkelte medlemsstat i 
samarbejde med sine partnere og i samråd 
med Kommissionen udarbejde en 
partnerskabsaftale. Partnerskabsaftaler bør 
omsætte elementerne i den fælles 
strategiske ramme i den nationale kontekst 
og stadfæste partnernes faste forpligtelser 
til at opfylde EU-målene via 
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til at opfylde EU-målene via 
programmerne under FSR-fondene.

programmerne under FSR-fondene.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Medlemsstaterne bør koncentrere 
støtten for at sikre et markant bidrag til 
opfyldelsen af EU-målene i 
overensstemmelse med deres specifikke 
nationale og regionale udviklingsbehov. 
Der bør opstilles forhåndsbetingelser for at 
sikre, at de nødvendige rammebetingelser 
for en effektiv udnyttelse af EU-støtten er 
på plads. Opfyldelsen af disse 
forhåndsbetingelser bør vurderes af 
Kommissionen som led i dens vurdering af 
partnerskabsaftalen og programmerne. I 
tilfælde, hvor en forhåndsbetingelse ikke er 
opfyldt, bør Kommissionen have beføjelse 
til at suspendere betalinger til programmet.

(17) Medlemsstaterne bør koncentrere 
støtten for at sikre et markant bidrag til 
opfyldelsen af EU-målene i 
overensstemmelse med deres specifikke 
nationale og regionale udviklingsbehov. 
Der bør opstilles forhåndsbetingelser, som 
står i tæt indholdsmæssig forbindelse med 
FSR-fondene og har direkte betydning 
for, at de anvendes effektivt, for at sikre, at 
de nødvendige rammebetingelser for en 
effektiv udnyttelse af EU-støtten er på 
plads. Opfyldelsen af disse 
forhåndsbetingelser bør vurderes af 
Kommissionen som led i dens vurdering af 
partnerskabsaftalen og programmerne. I 
tilfælde, hvor en forhåndsbetingelse ikke er 
opfyldt, bør Kommissionen have beføjelse 
til at suspendere betalinger til programmet.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For hvert program bør der fastlægges 
en resultatramme med henblik på at 
overvåge fremskridtene hen imod de mål, 
der er fastsat for hvert enkelt program i 
løbet af programmeringsperioden. 
Kommissionen bør foretage en 
resultatgennemgang i samarbejde med 
medlemsstaterne i 2017 og 2019. Der bør i 
2019 afsættes og tildeles en 

(18) For hvert program bør der fastlægges 
en resultatramme med henblik på at 
overvåge fremskridtene hen imod de mål, 
der er fastsat for hvert enkelt program i 
løbet af programmeringsperioden. 
Kommissionen bør foretage en 
resultatgennemgang i samarbejde med 
medlemsstaterne i 2017 og 2019.
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resultatreserve til der, hvor delmålene 
fastsat i resultatrammen er nået. Der bør 
ikke afsættes en resultatreserve til 
programmer vedrørende europæisk 
territorialt samarbejde på grund af deres 
forskelligartede og tværnationale 
karakter. I tilfælde, hvor der er markante 
mangler i forhold til at nå delmål og mål, 
bør Kommissionen kunne suspendere 
betalinger til programmet eller foretage 
finansielle korrektioner ved udløbet af 
programmeringsperioden for at sikre, at 
EU-budgettet ikke anvendes på en 
overflødig eller ineffektiv måde.

Begrundelse

Jf. den foreslåede udeladelse af artikel 18-20.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) En tættere forbindelse mellem 
samhørighedspolitikken og Unionens 
økonomiske styring vil sikre, at 
effektiviteten af FSR-fondenes udgifter 
understøttes af forsvarlige økonomiske 
politikker, og at FSR-fondene om 
nødvendigt kan omdirigeres for at tackle 
de økonomiske problemer, et land står 
over for. Denne proces skal foregå 
gradvis: først med ændringer af 
partnerskabsaftalen og af programmerne 
for at imødekomme Rådets henstillinger 
om at rette op på makroøkonomiske 
ubalancer og sociale og økonomiske 
problemer. Hvis en medlemsstat på trods 
af en forstærket anvendelse af FSR-
fondene ikke træffer effektive 
foranstaltninger som led i den 
økonomiske styringsproces, bør 
Kommissionen have beføjelse til at 
suspendere alle eller dele af betalingerne 

udgår
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og forpligtelserne. Afgørelser om 
suspensioner bør være i overensstemmelse 
med proportionalitetsprincippet og være 
effektive under hensyntagen til de enkelte 
programmers virkninger med hensyn til at 
rette op på den pågældende medlemsstats 
økonomiske og sociale situation og 
tidligere ændringer af 
partnerskabsaftalen. Når Kommissionen 
træffer afgørelse om suspension, bør den 
samtidig overholde princippet om 
ligebehandling mellem medlemsstaterne 
og navnlig tage hensyn til suspensionens 
virkninger for den pågældende 
medlemsstats økonomi. Suspensionerne 
bør ophæves, og der bør atter stilles 
fondsmidler til rådighed for den 
pågældende medlemsstat, så snart 
medlemsstaten træffer de fornødne 
foranstaltninger.

Begrundelse

Jf. den foreslåede udeladelse af artikel 21.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) For at forbedre kvaliteten og 
udformningen af det enkelte program og 
for at verificere, at målene kan nås, bør der 
gennemføres en forhåndsevaluering af 
hvert enkelt program.

(33) For at forbedre kvaliteten og 
udformningen af det enkelte program og 
for at verificere, at målene kan nås og er 
overensstemmende, for så vidt angår 
programmålene og bevillingerne, bør der 
gennemføres en forhåndsevaluering, der 
baseres på de hidtidige erfaringer, af hvert 
enkelt program.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 58
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58) For at styrke fokus på resultater og 
nå Europa 2020-målene bør 5 % af 
midlerne til målet om investeringer i 
vækst og beskæftigelse sættes til side som 
en resultatreserve for hver fond og 
regionskategori i hver enkelt medlemsstat.

udgår

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(59) For så vidt angår fondene og med 
henblik på at sikre en passende tildeling til 
hver regionskategori bør der ikke overføres 
midler mellem mindre udviklede regioner,
overgangsregioner og mere udviklede 
regioner undtagen under behørigt 
begrundede omstændigheder i forbindelse 
med opfyldelse af et eller flere tematiske 
mål og for højst 2 % af den samlede 
bevilling for denne regionskategori.

(59) For så vidt angår fondene og med 
henblik på at sikre en passende tildeling til 
hver regionskategori bør der principielt
ikke overføres midler mellem de
forskellige regioner undtagen under 
behørigt begrundede omstændigheder i 
forbindelse med opfyldelse af et eller flere 
tematiske mål og for højst 2 % af den 
samlede bevilling for denne 
regionskategori.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 87

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(87) Hyppigheden af revisioner af 
operationer bør stå i et rimeligt forhold til 
størrelsen af EU-støtten fra fondene. 
Antallet af revisioner bør bl.a. nedsættes, 
hvis de samlede støtteberettigede udgifter 
til en operation ikke overstiger 100 000 
EUR. Det bør dog være muligt at foretage 
revisioner på et hvilket som helst tidspunkt, 
hvis der er bevis for en uregelmæssighed 
eller svig, eller, efter afslutning af en 
fuldført operation, som led i en 

(87) Hyppigheden af revisioner af 
operationer bør stå i et rimeligt forhold til 
størrelsen af EU-støtten fra fondene. 
Således bør der kun foretages en enkelt 
revision, hvis de samlede støtteberettigede 
udgifter til en operation ikke overstiger 
200 000 EUR. Det bør dog være muligt at 
foretage revisioner på et hvilket som helst 
tidspunkt, hvis der er bevis for en 
uregelmæssighed eller svig, eller, efter 
afslutning af en fuldført operation, som led 
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revisionsstikprøve. For at niveauet for 
Kommissionens revisioner står i et rimeligt 
forhold til risikoen, bør Kommissionen 
kunne reducere sin revisionsindsats 
vedrørende operationelle programmer, 
hvor der ikke er væsentlige mangler, eller 
hvor der ikke er tvivl om 
revisionsmyndighedens pålidelighed.

i en revisionsstikprøve. For at niveauet for 
Kommissionens revisioner står i et rimeligt 
forhold til risikoen, bør Kommissionen 
kunne reducere sin revisionsindsats 
vedrørende operationelle programmer, 
hvor der ikke er væsentlige mangler, eller 
hvor der ikke er tvivl om 
revisionsmyndighedens pålidelighed.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 88

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(88) For at udbygge eller ændre visse ikke-
væsentlige bestemmelser i nærværende 
forordning bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten for så vidt angår en 
adfærdskodeks om mål og kriterier til 
støtte for gennemførelsen af partnerskaber, 
vedtagelse af en fælles strategisk ramme,
supplerende bestemmelser om fordeling af 
vækst- og konkurrenceevnereserven, 
afgrænsning af det område og den 
befolkning, lokaludviklingsstrategierne 
omfatter, nærmere bestemmelser om 
finansielle instrumenter 
(forhåndsvurdering, støtteberettigede 
udgifter, typer aktiviteter, der ikke ydes 
støtte til, kombination af støtte, overførsel 
og forvaltning af aktiver, 
betalingsanmodninger og kapitalisering af 
årlige rater), fastlæggelsen af den faste 
takst for indtægtsskabende aktiviteter, 
medlemsstaternes forpligtelser vedrørende 
proceduren for indberetning af 
uregelmæssigheder og inddrivelse af beløb, 
der uberettiget er udbetalt, 
forvaltningserklæringen om den måde, 
forvaltnings- og kontrolsystemet fungerer 
på, betingelserne for nationale revisioner, 
kriterierne for godkendelse af 
forvaltningsmyndigheder og 

(88) For at udbygge eller ændre visse ikke-
væsentlige bestemmelser i nærværende 
forordning bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten for så vidt angår en 
adfærdskodeks om mål og kriterier til 
støtte for gennemførelsen af partnerskaber, 
supplerende bestemmelser om fordeling af 
vækst- og konkurrenceevnereserven, 
afgrænsning af det område og den 
befolkning, lokaludviklingsstrategierne 
omfatter, nærmere bestemmelser om 
finansielle instrumenter 
(forhåndsvurdering, støtteberettigede 
udgifter, typer aktiviteter, der ikke ydes 
støtte til, kombination af støtte, overførsel 
og forvaltning af aktiver, 
betalingsanmodninger og kapitalisering af 
årlige rater), fastlæggelsen af den faste 
takst for indtægtsskabende aktiviteter, 
medlemsstaternes forpligtelser vedrørende 
proceduren for indberetning af 
uregelmæssigheder og inddrivelse af beløb, 
der uberettiget er udbetalt, 
forvaltningserklæringen om den måde, 
forvaltnings- og kontrolsystemet fungerer 
på, betingelserne for nationale revisioner, 
kriterierne for godkendelse af 
forvaltningsmyndigheder og 
attesteringsmyndigheder, fastsættelse af, 
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attesteringsmyndigheder, fastsættelse af, 
hvilke datamedier der kan betragtes som 
almindeligt anerkendte, omfanget af 
finansielle korrektioner, ændring af bilag 
og de særlige foranstaltninger, der er 
nødvendige for at lette overgangen fra 
forordning (EF) nr. 1083/2006. 
Kommissionen bør ligeledes tillægges 
beføjelser til at ændre bilag I og IV for at 
tilgodese fremtidige behov for tilpasning.  
Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau.

hvilke datamedier der kan betragtes som 
almindeligt anerkendte, omfanget af 
finansielle korrektioner, ændring af bilag 
og de særlige foranstaltninger, der er 
nødvendige for at lette overgangen fra 
forordning (EF) nr. 1083/2006. 
Kommissionen bør ligeledes tillægges 
beføjelser til at ændre bilag V for at 
tilgodese fremtidige behov for tilpasning. 
Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 90

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(90) Kommissionen bør have beføjelser til 
ved hjælp af gennemførelsesretsakter at 
vedtage, for så vidt angår alle FSR-
fondene, afgørelser om godkendelse af 
partnerskabsaftaler, afgørelser om tildeling 
af resultatreserven, afgørelser om 
suspension af betalinger i forbindelse med 
medlemsstaternes økonomiske politikker
og, i forbindelse med frigørelse, afgørelser 
om ændring af afgørelser om vedtagelse af 
programmer og, for så vidt angår fondene, 
afgørelser om, hvilke regioner og 
medlemsstater der opfylder kriterierne for 
investeringer i vækst og beskæftigelse, 
afgørelser om fastsættelse af den årlige 
fordeling af forpligtelsesbevillinger til 
medlemsstaterne, afgørelser om, hvilket 
beløb der skal overføres fra de enkelte 
medlemsstaters 
samhørighedsfondstildeling til Connecting 
Europe-faciliteten, afgørelser om, hvilket 
beløb der skal overføres fra de enkelte 
medlemsstaters strukturfondstildeling til 
fødevarer til socialt dårligt stillede, 
afgørelser om vedtagelse og ændring af 

(90) Kommissionen bør have beføjelser til 
ved hjælp af gennemførelsesretsakter at 
vedtage, for så vidt angår alle FSR-
fondene, afgørelser om godkendelse af 
partnerskabsaftaler og, i forbindelse med 
frigørelse, afgørelser om ændring af 
afgørelser om vedtagelse af programmer 
og, for så vidt angår fondene, afgørelser 
om, hvilke regioner og medlemsstater der 
opfylder kriterierne for investeringer i 
vækst og beskæftigelse, afgørelser om 
fastsættelse af den årlige fordeling af 
forpligtelsesbevillinger til 
medlemsstaterne, afgørelser om, hvilket 
beløb der skal overføres fra de enkelte 
medlemsstaters 
samhørighedsfondstildeling til Connecting 
Europe-faciliteten, afgørelser om, hvilket 
beløb der skal overføres fra de enkelte 
medlemsstaters strukturfondstildeling til 
fødevarer til socialt dårligt stillede, 
afgørelser om vedtagelse og ændring af 
operationelle programmer, afgørelser om 
store projekter, afgørelser om fælles 
handlingsplaner, afgørelser om suspension 
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operationelle programmer, afgørelser om 
store projekter, afgørelser om fælles 
handlingsplaner, afgørelser om suspension 
af betalinger og afgørelser om finansielle 
korrektioner.

af betalinger og afgørelser om finansielle 
korrektioner.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FSR-fondene yder gennem flerårige 
programmer støtte, som supplerer 
nationale, regionale og lokale 
interventioner, med henblik på at forfølge 
EU-strategien for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst under hensyntagen til de 
integrerede retningslinjer, de 
landespecifikke henstillinger i henhold til 
traktatens artikel 121, stk. 2, og de 
relevante rådshenstillinger vedtaget i 
henhold til traktatens artikel 148, stk. 4.

1. FSR-fondene yder gennem flerårige 
programmer støtte, som skaber synergier 
og supplerer nationale, regionale og lokale 
interventioner, med henblik på at forfølge 
EU-strategien for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst under hensyntagen til de 
integrerede retningslinjer, de 
landespecifikke henstillinger i henhold til 
traktatens artikel 121, stk. 2, og de 
relevante rådshenstillinger vedtaget i 
henhold til traktatens artikel 148, stk. 4.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Støtte fra FSR-fondene skal 
gennemføres i tæt samarbejde mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne.

3. Støtte fra FSR-fondene skal 
gennemføres i tæt samarbejde mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne i 
overensstemmelse med
nærhedsprincippet.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen og medlemsstaterne 
sørger i overensstemmelse med deres 
respektive ansvar for koordination mellem 
FSR-fondene og med andre EU-politikker 
og -instrumenter, herunder dem, der 
vedrører Unionens optræden udadtil.

6. Kommissionen og medlemsstaterne 
sørger i overensstemmelse med deres 
respektive ansvar for koordination mellem 
FSR-fondene og med andre EU-politikker 
og -instrumenter, herunder dem, der 
vedrører Unionens optræden udadtil, og for 
politisk samhørighed til gavn for 
udviklingen i overensstemmelse med 
artikel 208 i TEUF.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For henholdsvis partnerskabsaftalen og 
de enkelte programmer tilrettelægger en 
medlemsstat et partnerskab med følgende 
partnere:

1. For henholdsvis partnerskabsaftalen og 
de enkelte programmer tilrettelægger 
medlemsstaterne og de regionale og lokale
myndigheder et partnerskab med følgende 
partnere:

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

a) andre offentlige myndigheder 

b) arbejdsmarkedets parter og b) arbejdsmarkedets parter og

c) organer, der repræsenterer 
civilsamfundet, herunder miljøpartnere, 
ikke-statslige organisationer og organer, 
som er ansvarlige for at fremme ligestilling 
og ikke-forskelsbehandling.

c) organer, der repræsenterer 
civilsamfundet, herunder miljøpartnere, 
ikke-statslige organisationer og organer, 
som er ansvarlige for at fremme ligestilling 
og ikke-forskelsbehandling.

Begrundelse

Regionale og lokale myndigheder bør inddrages i partnerskabet på lige fod med 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) organer, der repræsenterer 
civilsamfundet, herunder miljøpartnere, 
ikke-statslige organisationer og organer, 
som er ansvarlige for at fremme ligestilling 
og ikke-forskelsbehandling.

c) organer, der repræsenterer 
civilsamfundet, herunder miljøpartnere, 
ikke-statslige organisationer og organer, 
som er ansvarlige for at fremme ligestilling 
og ikke-forskelsbehandling, såvel som 
andre organer, f.eks. ikke-statslige 
organisationer, som fremmer den sociale 
integration, og organisationer der er 
aktive inden for områderne kultur-, 
uddannelses-, og ungdomspolitik.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. En medlemsstat eller et styrende organ 
under statsligt niveau og med passende 
beføjelser inddrager de institutioner, 
organisationer og grupper i 
partnerskabet, som kan have betydning 
for eller måtte være berørt af 
gennemførelsen af programmerne. Der 
skal tages særligt hensyn til grupper, der 
kan være berørt af programmerne, men 
kun vanskeligt kan øve indflydelse på 
disse programmer, navnlig de svageste og 
mest marginaliserede grupper.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I overensstemmelse med metoden med 
flerniveaustyring inddrages partnerne af
medlemsstaterne i udarbejdelsen af 
partnerskabsaftaler og statusrapporter og i 
forberedelsen, gennemførelsen, 

2. I overensstemmelse med metoden med 
flerniveaustyring inddrager
medlemsstaterne de partnere, som 
repræsenterer de forskellige territoriale 
niveauer i medlemsstaterne, og styrende 
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overvågningen og evalueringen af 
programmerne. Partnerne deltager i 
overvågningsudvalgene for programmerne.

organ under statsligt niveau med 
relevante beføjelser i alle faser af
udarbejdelsen af partnerskabsaftaler og 
statusrapporter og i alle faser af
forberedelsen, gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen af 
programmerne. Partnerne deltager i 
overvågningsudvalgene for programmerne.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne sikrer, at partnerne 
støttes i forbindelse med 
kapacitetsopbygning, så de kan deltage 
effektivt i partnerskabet og i offentlige 
høringsprocedurer.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FSR-fondenes mål søges virkeliggjort 
inden for rammerne af en bæredygtig 
udvikling og Unionens fremme af målet 
om at beskytte og forbedre miljøet som 
fastsat i traktatens artikel 11 under 
hensyntagen til princippet om, at 
forureneren betaler.

FSR-fondenes mål bør søges virkeliggjort 
inden for rammerne af en integreret
bæredygtig udvikling og Unionens fremme 
af målet om at beskytte og forbedre miljøet 
som fastsat i traktatens artikel 11 under 
hensyntagen til princippet om, at 
forureneren betaler og for at undgå 
fremtidige eksterne omkostninger for det 
europæiske samfund.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, 
at miljøbeskyttelseskrav, 
ressourceeffektivitet, modvirkning af og 
tilpasning til klimaforandringer, 
modstandsdygtighed over for katastrofer 
og risikoforebyggelse og –styring fremmes 
under udarbejdelsen og gennemførelsen af 
partnerskabsaftalerne og programmerne. 
Medlemsstaterne fremlægger oplysninger 
til understøttelse af målsætningerne 
vedrørende klimaforandringer ved 
anvendelse af den metodologi, som 
Kommissionen har vedtaget. 
Kommissionen vedtager denne metodologi 
ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. 
Gennemførelsesretsakten vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 143, 
stk. 3.

Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, 
at miljøbeskyttelseskrav, 
ressourceeffektivitet, modvirkning af og 
tilpasning til klimaforandringer, 
modstandsdygtighed over for katastrofer 
og risikoforebyggelse og –styring fremmes 
under udarbejdelsen og gennemførelsen af 
partnerskabsaftalerne og programmerne. 
Medlemsstaterne fremlægger oplysninger 
til understøttelse af målsætningerne 
vedrørende klimaforandringer ved 
anvendelse af den metodologi, som 
Kommissionen har vedtaget. 
Kommissionen vedtager denne metodologi 
ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. 
Gennemførelsesretsakten vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 143, 
stk. 3. Der skal også sikres bæredygtighed, 
hvad angår bevarelse og skabelse af job.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) beskyttelse af miljøet og fremme en 
ressourceeffektivitet

6) beskyttelse af miljøet og kulturarven og 
fremme af ressourceeffektivitet

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat fastlægger i 
forlængelse af de specifikke analyser 
vedrørende temamålene type og omfang 
af støtten i forbindelse med hver 
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foranstaltning. 

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at fremme en harmonisk, 
afbalanceret og bæredygtig udvikling af 
Unionen skal en fælles strategisk ramme 
omsætte målsætningerne og målene for 
EU-strategien for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst til nøgleaktioner for 
FSR-fondene.

Med henblik på at fremme en harmonisk, 
afbalanceret og bæredygtig udvikling af 
Unionen koordinerer den fælles 
strategiske ramme, der er fastlagt i bilag 
Ia, FSR-fondene, med henblik på at nå
målsætningerne og målene for EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst.

Begrundelse

Horisontalt ændringsforslag. Hvis ændringsforslaget vedtages, ændres henvisninger til den 
fælles strategiske ramme til henvisninger til det nye bilag overalt i teksten. 

Den fælles strategiske ramme inkorporeres i basisretsakten.     

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage en delegeret retsakt i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende den fælles strategiske ramme 
senest tre måneder efter vedtagelsen af 
denne forordning.

Den fælles strategiske ramme er fastlagt i 
bilag Ia.

Når der sker store ændringer i EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, tager Kommissionen 
spørgsmålet op til revision og vedtager, 
hvis det er relevant, en revideret fælles 
strategisk ramme ved en delegeret retsakt i 

Når der sker store ændringer i EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, tager Kommissionen 
spørgsmålet op til revision og ændrer, hvis 
det er relevant, den fælles strategiske
ramme, der er fastlagt i bilag Ia, ved en 
delegeret retsakt i overensstemmelse med 
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overensstemmelse med artikel 142. artikel 142. 
Senest seks måneder efter vedtagelsen af 
en revideret fælles strategisk ramme skal 
medlemsstaterne, om nødvendigt, foreslå 
ændringer af deres partnerskabsaftale og 
programmer for at sikre, at de er i 
overensstemmelse med den reviderede 
fælles strategiske ramme.

Senest seks måneder efter vedtagelsen af 
en revideret fælles strategisk ramme skal 
medlemsstaterne, om nødvendigt, foreslå 
ændringer af deres partnerskabsaftale og 
programmer for at sikre, at de er i 
overensstemmelse med den reviderede 
fælles strategiske ramme.

Begrundelse

Horisontalt ændringsforslag. Hvis ændringsforslaget vedtages, ændres henvisninger til den 
fælles strategiske ramme til henvisninger til det nye bilag overalt i teksten. 

Den fælles strategiske ramme inkorporeres i basisretsakten. 

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat udarbejder en 
partnerskabsaftale for perioden fra den 1. 
januar 2014 til den 31. december 2020.

1. Hver medlemsstat udarbejder i 
samstemmighed med sine egne lokale og 
regionale myndigheder en 
partnerskabsaftale for perioden fra den 
1. januar 2014 til den 31. december 2020.

Begrundelse

Når det er de regionale og lokale myndigheder, der finansierer og styrer 
samhørighedspolitikken, bør de deltage fuldt ud ved udarbejdelse, forhandling, gennemførelse 
og ændring af denne politik. 

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I de medlemsstater, hvor det i henhold 
til national ret eller administrative 
forskrifter er de regionale og lokale 
myndigheder, der forvalter de 
operationelle programmer, bør disse 
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regionale og lokale myndigheder 
inddrages fuldt ud i udarbejdelsen af 
partnerskabsaftalen.

Begrundelse

Når det er de regionale og lokale myndigheder, der finansierer og styrer 
samhørighedspolitikken, bør de deltage fuldt ud ved udarbejdelse, forhandling, gennemførelse 
og ændring af denne politik. 

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hver medlemsstat fremsender sin 
partnerskabsaftale til Kommissionen senest 
tre måneder efter vedtagelsen af den fælles 
strategiske ramme.

4. Hver medlemsstat fremsender sin 
partnerskabsaftale til Kommissionen senest 
fem måneder efter vedtagelsen af den 
fælles strategiske ramme.

Begrundelse

Det er absolut nødvendigt at operere med en længere tidsramme, eftersom der kræves mange 
og præcise oplysninger, programmerne skal forelægges samtidig med partnerskabsaftalen (jf. 
artikel 23, stk. 3), og der er behov for et effektivt og aktivt partnerskab.   

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Før partnerskabsaftalen forelægges 
Kommissionen, skal den til offentlig 
høring.
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Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 14 – litra a – underpunkt iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) den vejledende fordeling af EU-støtten 
pr. tematisk mål på nationalt plan for hver 
af FSR-fondene samt det samlede 
vejledende støttebeløb, der afsættes til 
målsætningerne vedrørende 
klimaforandringer

iv) den vejledende fordeling af EU-støtten 
pr. tematisk mål på nationalt plan for hver 
af FSR-fondene i overensstemmelse med 
de prioriteter, der er fastlagt i de særlige 
forordninger om FSR-fondene, samt det 
samlede vejledende støttebeløb, der 
afsættes til målsætningerne vedrørende 
klimaforandringer

Begrundelse

De prioriteter, der er fastsat i partnerskabsaftalerne, har ikke forrang frem for 
forordningerne om de enkelte FSR-fonde, der er vedtaget efter den almindelige 
lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en integreret tilgang til at imødekomme 
de specifikke behov i de geografiske 
områder, der er mest berørte af fattigdom, 
eller hos målgrupper med størst risiko for 
forskelsbehandling eller udstødelse med 
særligt fokus på marginaliserede 
befolkningsgrupper, hvor det er relevant, 
herunder den vejledende finansielle 
tildeling for de relevante FSR-fonde

c) en integreret tilgang til at imødekomme 
de specifikke behov i de regioner med de 
fattigste geografiske områder, eller de 
regioner med de største demografiske 
udfordringer eller hos målgrupper med 
størst risiko for forskelsbehandling eller 
udstødelse med særligt fokus på 
marginaliserede befolkningsgrupper, hvor 
det er relevant, herunder den vejledende 
finansielle tildeling for de relevante FSR-
fonde
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Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager en afgørelse i 
form af en gennemførelsesretsakt om 
godkendelse af partnerskabsaftalen senest 
seks måneder efter, at medlemsstaten har 
forelagt den, forudsat at eventuelle 
bemærkninger fra Kommissionen er blevet 
taget i betragtning på tilfredsstillende vis. 
Partnerskabsaftalen træder først i kraft den 
1. januar 2014.

2. Kommissionen vedtager en afgørelse i 
form af en gennemførelsesretsakt om 
godkendelse af partnerskabsaftalen senest 
seks måneder efter, at medlemsstaten har 
forelagt den, forudsat at eventuelle 
bemærkninger fra Kommissionen er blevet 
taget i betragtning på tilfredsstillende vis. 
Partnerskabsaftalen træder først i kraft den 
1. januar 2014. Kommissionen henviser i 
afgørelsen til den reelle inddragelse af de 
lokale og regionale myndigheder, som 
anmodes om at underskrive 
partnerskabsaftalen i overensstemmelse 
med hver enkelt medlemsstats 
institutionelle system.

Begrundelse

Regionale og lokale myndigheder bør inddrages i partnerskabet på lige fod med 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen kan, hvis det er 
relevant, vedtage en afgørelse i form af en 
gennemførelsesretsakt om at lade 
medlemsstaterne påbegynde 
gennemførelsen af specifikke FSR-
programmer forud for godkendelsen af 
partnerskabsaftalen. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 143, 
stk. 3.
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Begrundelse

I specifikke tilfælde bør det være muligt for Kommissionen at give delvist grønt lys for 
anvendelsen af bestemte midler, selv om partnerskabsaftalens betingelser for godkendelse 
ikke er opfyldt fuldt ud.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis en medlemsstat inden for 
rammerne af en bestemt fond 
gennemfører mere end ét program, kan 
partnerskabsaftalen tilpasses efter 
godkendelse af denne medlemsstats sidste 
program.

Begrundelse

Inden for rammerne af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 
gennemfører føderale medlemsstater normalt flere regionale programmer i stedet for blot et 
enkelt nationalt program. Det er hensigtsmæssigt at fastlægge en forenklet procedure for 
føderale medlemsstaters tilpasning af deres partnerskabsaftale. Ellers kunne ændringen af et 
enkelt regionalt program på grund af bemærkninger fra Kommissionen føre til, at 
partnerskabsaftalen skal ændres via den administrativt besværlige procedure beskrevet i 
artikel 15, stk. 3.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne koncentrerer støtten i 
overensstemmelse med de fondsspecifikke 
regler om aktioner, der giver den største 
merværdi i forhold til EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
og tager de udfordringer op, der peges på i 
de landespecifikke henstillinger i henhold 
til traktatens artikel 121, stk. 2, og de 
relevante rådshenstillinger vedtaget i 
henhold til traktatens artikel 148, stk. 4, 

Medlemsstaterne koncentrerer støtten i 
overensstemmelse med de fondsspecifikke 
regler om aktioner, der giver den største 
merværdi i forhold til EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
og tager de udfordringer op, der peges på i 
de landespecifikke henstillinger i henhold 
til traktatens artikel 121, stk. 2, og de 
relevante rådshenstillinger vedtaget i 
henhold til traktatens artikel 148, stk. 4, 
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under hensyntagen til nationale og 
regionale behov.

under hensyntagen til nationale og 
regionale behov såvel som princippet om 
subsidiaritet og flerniveaustyring.

Begrundelse

Regionale og lokale myndigheder bør inddrages i partnerskabet på lige fod med 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der fastsættes forhåndsbetingelser for de 
enkelte FSR-fonde i de fondsspecifikke 
regler.

1. Der fastsættes forhåndsbetingelser for de 
enkelte FSR-fonde i de fondsspecifikke 
regler. Disse forhåndsbetingelser skal 
uden undtagelse stå i tæt indholdsmæssig 
forbindelse med den faktiske anvendelse 
af FSR-fondene.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18 udgår
Resultatreserve

5 % af de midler, der tildeles hver FSR-
fond og hver medlemsstat, undtagen 
midler, der tildeles målet om europæiske 
territorialt samarbejde og afsnit V i 
EHFF-forordningen, udgør en 
resultatreserve, der tildeles i 
overensstemmelse med artikel 20. 

Begrundelse

Ifølge dette ændringsforslag udgår den resultatreserve, der ikke ville skabe nogen 
nævneværdig merværdi i forbindelse med programlægningen, men som ville være yderst 
besværlig at operere med. 
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Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 20 udgår
Tildeling af resultatreserven

1. Hvis resultatgennemgangen i 2017 
viser, at en prioritet inden for et program 
ikke har nået de delmål, der er fastsat for 
2016, retter Kommissionen henstillinger 
til den pågældende medlemsstat.
2. På grundlag af gennemgangen i 2019 
vedtager Kommissionen en afgørelse i 
form af en gennemførelsesretsakt med 
henblik på for hver FSR-fond og hver 
medlemsstat at fastslå de programmer og 
prioriteter, for hvilke delmålene er nået. 
Medlemsstaterne foreslår en fordeling af 
resultatreserven til de programmer og 
prioriteter, der er anført i den pågældende 
kommissionsafgørelse. Kommissionen 
godkender ændringen af de pågældende 
programmer i overensstemmelse med 
artikel 26. Hvis en medlemsstat ikke 
forelægger oplysningerne i 
overensstemmelse med artikel 46, stk. 2 og 
3, tildeles resultatreserven for de 
pågældende programmer og prioriteter 
ikke. 
3. Hvis en resultatgennemgang 
dokumenterer, at en prioritet ikke har 
realiseret de delmål, der er fastsat i 
resultatrammen, kan Kommissionen 
suspendere en mellemliggende betaling 
eller en del deraf til en prioritet under et 
operationelt program efter den procedure, 
der er fastsat i de fondsspecifikke regler.
4. Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af den endelige rapport om 
gennemførelsen af programmet fastslår, 
at der er alvorlige mangler med hensyn til 
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realisering af målene opstillet i 
resultatrammen, kan den anvende 
finansielle korrektioner i forbindelse med 
de pågældende prioriteter i 
overensstemmelse med de fondsspecifikke 
regler. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende de kriterier og den metode, der 
anvendes til at fastlægge, hvilket niveau 
af finansiel korrektion der skal anvendes.
5. Stk. 2 gælder ikke for programmer 
under målet om europæisk territorialt 
samarbejde og afsnit V i EHFF-
forordningen.

Begrundelse

Jf. den foreslåede udeladelse af artikel 18.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udgår

Begrundelse

Henvisninger til makroøkonomisk konditionalitet bør tilpasses overalt i teksten.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvert program skal fastlægge prioriteter 
med fastsættelse af specifikke mål, 
finansielle bevillinger af støtte fra FSR-
fondene og modsvarende national 
medfinansiering.

2. Hvert program skal fastlægge prioriteter 
med fastsættelse af specifikke mål, 
finansielle bevillinger af den støtte, som 
den modtager fra én eller flere af de i 
artikel 1 nævnte FSR-fonde, og 
modsvarende national medfinansiering.
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Hvis et program modtager støtte fra mere 
end én fond, kan der udpeges en 
hovedfond, hvorved de løbende 
omkostninger finansieres af hovedfonden 
og denne fonds regler for finansiel 
forvaltning finder anvendelse.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) indikatorer i forbindelse med 
operationernes indvirkning på miljø og 
klimaforandring.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Lokaludviklingsstrategier udvælges af et 
udvælgelsesudvalg, der er nedsat til dette 
formål af programmernes relevante 
forvaltningsmyndigheder.

3. Lokaludviklingsstrategier udvælges af et 
udvælgelsesudvalg, der er nedsat til dette 
formål af programmernes relevante 
forvaltningsmyndigheder. De i artikel 5 
omhandlede partnere er i passende 
omfang repræsenteret i dette udvalg. 

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) moms. Momsbeløb er dog 
støtteberettigede, når de ikke kan blive 
tilbagebetalt i henhold til national 
momslovgivning og er betalt af andre
støttemodtagere end ikke-afgiftspligtige 
person, som defineret i artikel 13, stk. 1, 

c) moms. Momsbeløb er dog 
støtteberettigede, når de ikke kan blive 
tilbagebetalt i henhold til national 
momslovgivning.
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første afsnit, i direktiv 2006/112/EF, 
forudsat at de pågældende momsbeløb 
ikke er afholdt i forbindelse med levering 
af infrastruktur.

Begrundelse
Formålet med dette ændringsforslag er at sikre kontinuitet i forhold til de foregående 
programmeringsperioder, og udgangspunktet er behovet for at undgå yderligere at dræne 
offentlige organers budgetter, idet disse organer, som ikke kan medtage moms i deres 
regnskaber, risikerer at undergrave gennemførelsen af operationer og, i sidste instans, selve 
gennemslagskraften af de politikker, som de formodes at støtte.
Desuden er forslaget inspireret af et ændringsforslag, som er blevet vedtaget i Udvalget om 
Landbrug og Udvikling af Landdistrikter vedrørende forslaget om ændring af forordning 
(EF) nr. 1698, der afventer endelig vedtagelse.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvad angår resultatreserven følger 
budgetforpligtelsen efter Kommissionens 
afgørelse om vedtagelse af programmet.

udgår

Begrundelse

Jf. den foreslåede udeladelse af artikel 18.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) overgangsregioner, hvis BNP pr. 
indbygger er mellem 75 % og 90 % af det 
gennemsnitlige BNP i EU-27

udgår

Ændringsforslag 46
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Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mindst 25 % af strukturfondsmidlerne til 
de mindre udviklede regioner, 40 % til 
overgangsregionerne og 52 % for mere 
udviklede regioner i hver medlemsstat 
tildeles ESF. Støtten til en medlemsstat via 
[instrumentet for fødevarer til socialt 
dårligt stillede] anses i denne bestemmelse 
for at udgøre en andel af de 
strukturfondsmidler, der tildeles ESF.

3. Mindst 25 % af strukturfondsmidlerne i 
hver medlemsstat tildeles ESF. Støtten til 
en medlemsstat via [instrumentet for 
fødevarer til socialt dårligt stillede] anses i 
denne bestemmelse for at udgøre en andel 
af de strukturfondsmidler, der tildeles ESF.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Støtten fra strukturfondene til 
[fødevarer til socialt dårligt stillede] under 
målet om investeringer i vækst og 
beskæftigelse udgør 2 500 000 000 EUR.

udgår

Kommissionen vedtager en afgørelse i 
form af en gennemførelsesretsakt om 
fastsættelse af de beløb, der skal overføres 
fra hver medlemsstats 
strukturfondstildeling for hele perioden i 
hver medlemsstat. De enkelte 
medlemsstaters strukturfondstildeling 
reduceres tilsvarende.
De årlige bevillinger svarende til støtten 
fra strukturfondene, der er omhandlet i 
første afsnit, opføres på de relevante 
budgetposter for [instrumentet for 
fødevarer til socialt dårligt stillede] fra og 
med regnskabsåret 2014.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. 5 % af midlerne til målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse 
udgør resultatreserven, som fordeles i 
overensstemmelse med artikel 20.

udgår

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 85 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De samlede bevillinger, der er fordelt 
mellem de enkelte medlemsstater for så 
vidt angår mindre udviklede regioner, 
overgangsregioner og mere udviklede 
regioner, må ikke overføres mellem de 
forskellige kategorier af regioner.

1. De samlede bevillinger, der er fordelt 
mellem de enkelte medlemsstater for så 
vidt angår mindre udviklede regioner, 
overgangsregioner og mere udviklede 
regioner, må som hovedregel ikke 
overføres mellem de forskellige kategorier 
af regioner.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 85 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 kan Kommissionen under 
behørigt begrundede omstændigheder, der 
er knyttet til gennemførelsen af et eller 
flere tematiske mål, acceptere forslag fra 
en medlemsstat i dens første forelæggelse 
af partnerskabsaftalen om at overføre op til 
2 % af den samlede bevilling for en 
kategori af regioner til andre kategorier af 
regioner.

2. Uanset stk. 1 kan Kommissionen under 
behørigt begrundede omstændigheder, der 
er knyttet til gennemførelsen af et eller 
flere tematiske mål, acceptere forslag fra 
en medlemsstat i dens første forelæggelse 
af partnerskabsaftalen om at overføre op til 
30 % af den samlede bevilling for en 
kategori af regioner til andre kategorier af 
regioner.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 88 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EFRU og ESF kan som supplement og
inden for en grænse på 5 % af EU-midlerne 
til hvert prioriteret felt i et operationelt 
program finansiere en del af en operation, 
hvortil udgifter er berettiget til støtte fra 
den anden fond på grundlag af den 
pågældende fonds regler for 
støtteberettigelse, forudsat at de er 
nødvendige for en tilfredsstillende 
gennemførelse af operationen og er direkte 
knyttet til denne.

2. EFRU og ESF kan inden for en grænse 
på 20 % af EU-midlerne til hvert prioriteret 
felt i et operationelt program finansiere en 
del af en operation, hvortil udgifter er 
berettiget til støtte fra den anden fond på 
grundlag af den pågældende fonds regler 
for støtteberettigelse, forudsat at de er 
nødvendige for en tilfredsstillende 
gennemførelse af operationen og er direkte 
knyttet til denne.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 105 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at sikre oprettelse af et enkelt websted 
eller en enkelt webportal, som giver 
oplysninger om og adgang til alle 
operationelle programmer i den 
pågældende medlemsstat

a) at sikre oprettelse af et enkelt websted 
eller en enkelt webportal, som giver 
oplysninger om og adgang til alle 
operationelle programmer i den 
pågældende medlemsstat; dette websted 
eller denne portal skal i tilfælde af 
ændringer opdateres øjeblikkeligt

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 105 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at oplyse potentielle støttemodtagere om 
finansieringsmulighederne under 
operationelle programmer

b) at oplyse potentielle støttemodtagere via 
en række tilgængelige metoder om 
finansieringsmulighederne under 
operationelle programmer

Ændringsforslag 54



AD\901582DA.doc 31/34 PE483.804v02-00

DA

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) 75 % for de mindre udviklede regioner i 
medlemsstater ikke omhandlet i litra b) og 
c) og for alle regioner, hvis BNP pr. 
indbygger i perioden 2007-2013 var 
mindre end 75 % af EU-25-gennemsnittet 
i referenceperioden, men hvis BNP pr. 
indbygger er vokset til over 75 % af EU-
27-gennemsnittet

d) 75 % for de mindre udviklede regioner i 
medlemsstater, der ikke opfylder 
kriterierne i litra b) og c) og for alle 
regioner, som i perioden 2007-2013 blev 
støttet via målet "konvergens", og hvis 
BNP pr. indbygger er over 75 % af EU-27-
gennemsnittet

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 140 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Operationer, for hvilke de samlede 
støtteberettigede udgifter ikke overstiger 
100 000 EUR, må ikke underkastes mere 
end én revision af enten 
revisionsmyndigheden eller Kommissionen 
før afslutningen af alle udgifter i henhold 
til artikel 131. Andre operationer må ikke 
underkastes mere end én revision pr. 
regnskabsår af revisionsmyndigheden og 
Kommissionen forud for afslutningen af 
alle udgifter i henhold til artikel 131. Disse 
bestemmelser tilsidesætter ikke stk. 4.

1. Operationer, for hvilke de samlede 
støtteberettigede udgifter ikke overstiger 
200 000 EUR, må ikke underkastes mere 
end én revision af enten 
revisionsmyndigheden eller Kommissionen 
før afslutningen af alle udgifter i henhold 
til artikel 131. Andre operationer må ikke 
underkastes mere end én revision pr. 
regnskabsår af revisionsmyndigheden og 
Kommissionen forud for afslutningen af 
alle udgifter i henhold til artikel 131. Disse 
bestemmelser tilsidesætter ikke stk. 4.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Bilag -I (nyt) – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hensigten med denne ramme er, at den i 
overensstemmelse med artikel 10 skal 
fungere som et redskab til samordning, 
integration og afbalancering af formålene 
med forskellige politikker i konkrete 
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regionale sammenhænge og navnlig som 
et redskab til samordning og 
afbalancering af 
investeringsprioriteringer i forhold til de 
tematiske mål, der er fastlagt i artikel 9, 
uden at dette tilsidesætter de prioriteter og 
mål, der er fastsat i fondsspecifikke 
forordninger.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Bilag -I (nyt) – del 1 – afsnit 1.2 – punkt 1.2.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.2.4 EFRU og Samhørighedsfonden skal 
forsat foretage store investeringer i 
infrastrukturen i medlemsstaterne og 
regionerne for at opfylde kravene i 
vandrammedirektivet og andre relevante 
direktiver. Der findes allerede 
teknologiske løsninger, der er rettet mod 
at bidrage til bæredygtige 
foranstaltninger, og nye er under 
udvikling, og derfor skal EFRU fortsat 
støtte forskningen på dette område. 
Formålet med en sådan støtte skal være at 
supplere de foranstaltninger, der er 
omfattet af Horisont 2020. Der kan også 
stilles finansiering til foranstaltninger 
inden for biodiversitet til rådighed 
gennem ELFUL og EHFF. ELFUL kan 
ligeledes anvendes til at yde støtte til 
bæredygtig forvaltning af 
naturressourcer, fremme videnoverførsel 
og innovation, forbedre 
konkurrenceevnen inden for landbruget 
og en inklusiv udvikling af landdistrikter.

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Bilag V – del 3 – afsnit 3.1 – punkt 2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forvaltningsmyndigheden sikrer, at 
potentielle støttemodtagere som minimum 
informeres om følgende:

2. Forvaltningsmyndigheden sikrer, at 
potentielle støttemodtagere via en række 
tilgængelige måder som minimum 
informeres om følgende:

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Bilag V – del 3 – afsnit 3.1 – punkt 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) alle ændringer i oplysningerne under 
litra a) til d) mindst tre måneder, før de 
træder i kraft



PE483.804v02-00 34/34 AD\901582DA.doc

DA

PROCEDURE

Titel Fælles bestemmelser for europæiske fonde og ophævelse af forordning 
(EF) nr. 1083/2006

Referencer COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD)

Korresponderende udvalg
       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI
25.10.2011

Udtalelse fra
       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI
25.10.2011

Ordfører for udtalelse
       Dato for valg

Salvatore Caronna
23.11.2011

Behandling i udvalg 24.4.2012

Dato for vedtagelse 19.6.2012

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

41
1
0

Til stede ved den endelige afstemning -
medlemmer

Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica 
Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane 
Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie 
Girling, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, 
Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Elisabeth 
Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, 
Mariya Nedelcheva, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał 
Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, 
Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam 
Siekierski, Alyn Smith, Janusz Wojciechowski

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere

Luís Paulo Alves, Salvatore Caronna, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Spyros Danellis, Jill Evans, Sylvie Goulard, Christa Klaß, 
Giovanni La Via, Anthea McIntyre, Petri Sarvamaa, Milan Zver


