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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen har fremsat forslag om en overordnet forordning, der opstiller fælles regler for 
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 (EHFF). Forslaget er opdelt i to dele:
Fælles bestemmelser for alle FSR-fonde og generelle bestemmelser for EFRU, ESF og 
Samhørighedsfonden.

Ordføreren glæder sig over denne tilgang. Et ensartet regelsæt for alle fem FSR-fonde skal 
medvirke til at skabe synergier, gøre gennemførelsen og kontrollen af projekterne lettere og 
mindske den administrative byrde for støttemodtagerne, medlemsstaterne og Kommissionen.

Samhørighedspolitikkens resultater skal forbedres gennem forhåndsbetingelser og 
efterfølgende betingelser. Selv om ordføreren støtter disse tanker i princippet, skal det sikres, 
at disse betingelser ikke vil skabe unødige nye administrative byrder.

Ordføreren understreger behovet for at bringe forordningen om fælles bestemmelser i 
overensstemmelse med finansforordningen, som stadig er under forhandling. Derfor bør der 
sikres fuldstændig sammenhæng mellem de to forordninger på et senere tidspunkt i 
lovgivningsproceduren.

Ordføreren støtter yderligere forenkling, der omfatter harmonisering af reglerne for 
støtteberettigelse og forvaltnings- og kontrolsystemer mellem de forskellige fonde, indførelse 
af forenklede refusionsregler og bredere anvendelse af "forenklede omkostninger", såsom 
faste beløb eller enhedstakster. Man bør også støtte udviklingen i retning af "e-samhørighed", 
hvor modtagerne kan indsende oplysninger elektronisk.

Kommissionen foreslår også, at støtte til virksomheder og projekter, som ventes at kunne give 
et betydeligt afkast, primært skal foregå via innovative finansielle instrumenter.

Visse aspekter af forslaget kræver dog yderligere drøftelser:

Det skal, hvad angår den foreslåede makroøkonomiske konditionalitet, bemærkes, at 
Parlamentet ikke er inddraget i beslutningsprocessen om suspension af støtten; merværdien af 
denne foranstaltning er også tvivlsom, da den risikerer at straffe regionerne for 
medlemsstaternes fejl og tage penge væk fra regioner, der har brug for dem til at komme af 
med deres budgetunderskud. Ordføreren foreslår derfor, at man fjerner denne konditionalitet.

En "fælles strategisk ramme" skal omsætte forordningens 11 tematiske mål i nøgleaktioner for 
FSR-fondene. Kommissionen skal bemyndiges til at vedtage denne ramme gennem en 
delegeret retsakt. Ordføreren sætter spørgsmålstegn ved brugen af delegerede retsakter, da de 
kun er beregnet til ikke-væsentlige elementer i lovgivningsmæssige retsakter. Den fælles 
strategiske ramme er mere end det og bør som sådan vedtages som et bilag til denne 
forordning.

Ordføreren frygter, at indførelsen af en resultatreserve kan få medlemsstaterne til at sænke 
deres ambitioner med hensyn til målene for at sikre, at de på denne måde bliver berettigede til 
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resultatreserven. Ordføreren mener, at den foreslåede procedure kan føre til alvorlige 
problemer med gennemførelsen på grund af manglende tid i slutningen af 
programmeringsperioden.

Kommissionen foreslår desuden, at 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 over 75 % af EU-27-gennemsnittet for BNP, modtager en strukturfondstildeling 
på mindst to tredjedele af deres tildeling for 2007-2013. Desuden omfatter denne nye kategori 
regioner med et BNP på mellem 75 % og 90 %. Ordføreren er skeptisk over for denne 
unuancerede tilgang og foreslår en mere proportional tildeling i henhold til en formel om "jo 
lavere BNP pr. indbygger, jo højere en garanteret andel af 2007-2013-tildelingen".

Med hensyn til de budgetmæssige indvirkninger foreslår Kommissionen i artikel 83, at der 
afsættes 336 020 492 848 EUR i 2011-priser for perioden 2014-2020 til EFRU, ESF og 
Samhørighedsfonden fordelt som følger:

Mia. EUR i faste 2011-priser

FFR
2007-2013

Komm.'s forslag:
FFR 2014-2020 Procentvis 

ændring
Konvergensregioner

EFRU og ESF
202,9 162,6 - 20 %

2007-13 udfasningsregioner 
(konvergens) + 

indfasningsregioner 
(konkurrenceevne) /

2014 -2020 overgangsregioner
(EFRU og ESF)

25,9 38,9 +50 %

Konkurrenceevneregioner/ mere 
udviklede regioner

(EFRU og ESF)

44,3 53,1 + 20 %

Territorialt samarbejde
(EFRU)

8,9 11,7 +31 %

Samhørighedsfonden 71 68,7 - 3 %
2014-2020 ekstra tildeling til 
tyndtbefolkede områder og 

randområder
(EFRU)

0,9

I ALT 354 336 -5,3 %
Som følge af afrunding kan der være forskel mellem summen af tallene og den angivne total.

Ordføreren er bekymret over den generelle nedskæring på 18 mia. EUR i faste 2011-priser for 
samhørighedspolitikken i forhold til 2007-2013-FFR, eftersom EU's samhørighedspolitik 
påviseligt skaber betydelig merværdi. Ordføreren henviser til den holdning, Europa-
Parlamentet gav udtryk for i SURE-beslutningen om, at de beløb, der er afsat til 
samhørighedspolitikken i den finansielle programmeringsperiode 2007-2013, i det mindste 
skal fastholdes i den næste periode.
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Den finansieringsramme, der er opstillet i det lovgivningsmæssige forslag, er kun vejledende 
for lovgivningsmyndigheden og kan først fastsættes endeligt, når der er opnået enighed om 
forslaget til forordning om den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020;

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. påpeger, at den finansieringsramme, 
der er opstillet i det lovgivningsmæssige 
forslag, kun er vejledende for 
lovgivningsmyndigheden og først kan 
fastsættes endeligt, når der er opnået 
enighed om forslaget til forordning om 
fastlæggelse af den flerårige finansielle 
ramme for årene 2014-2020;

Ændringsforslag 2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. minder om sin beslutning af 8. juni 
2011 om "investering i fremtiden: en ny 
flerårig finansiel ramme for et 
konkurrencedygtigt, bæredygtigt og 
inklusivt Europa"1; gentager, at der er 
behov for tilstrækkelige ekstra ressourcer 
i den næste FFR, således at det bliver 
muligt for Unionen at opfylde sine 
eksisterende politiske prioriteringer og 
varetage de nye opgaver, der er fastsat i 
Lissabontraktaten, samt at reagere på 
uforudsete begivenheder; påpeger, at der 
selv med en forøgelse af midlerne til den 
næste FFR på mindst 5 % i forhold til 
2013-niveauet kun kan ydes et begrænset 



PE488.045v02-00 6/30 AD\906170DA.doc

DA

bidrag til gennemførelsen af EU's 
vedtagne mål og forpligtelser samt af 
EU's solidaritetsprincip; opfordrer Rådet 
til, såfremt det ikke er enigt i denne 
fremgangsmåde, klart at angive, hvilke af 
dets politiske prioriteringer eller projekter, 
det vil være indstillet på helt at opgive til 
trods for deres dokumenterede 
europæiske merværdi;
______________
1Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0266.

Ændringsforslag 3

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 c (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1c. minder navnlig om, at Europa-
Parlamentet i samme beslutning 
understreger, at "en vellykket og styrket 
samhørighedspolitik kræver en 
tilsvarende finansiering" og konkluderer, 
at "de beløb, der afsættes dertil i den 
nuværende finansielle 
programmeringsperiode, som minimum 
bør fastholdes i den næste periode";

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I sin beslutning af 8. juni 2011 
understregede Europa-Parlamentet "den 
europæiske merværdi af 
samhørighedspolitikken, idet denne 
politik udgør en veletableret mekanisme 
til fremme af vækst og beskæftigelse, et 
vigtigt redskab til fremme af konvergens, 
bæredygtig udvikling og solidaritet og er 
en af de seneste årtiers vigtigste, mest 
synlige og mest vellykkede EU-
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politikker". Dog påpegede Europa-
Parlamentet, at "en moderne 
samhørighedspolitik skal kunne tackle 
behovet for at gennemføre en række 
strukturreformer, særlig hvad angår 
forenkling, og de hovedudfordringer, EU 
står over for, og fremme synergier med 
andre lokale politikker og instrumenter". 
Europa-Parlamentet gav udtryk for, at det 
er overbevist om, at "EU's 
samhørighedspolitik fortsat bør omfatte 
hele EU og give alle EU-regioner adgang 
til ressourcer, erfaringer og bistand". 

Begrundelse

Punkt 64 i Europa-Parlamentets beslutning af 8. juni 2011 om" investering i fremtiden: en ny 
flerårig finansiel ramme for et konkurrencedygtigt, bæredygtigt og inklusivt Europa".

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) I sin beslutning af 8. juni 2011 
understregede Europa-Parlamentet 
endvidere, at "en vellykket og styrket 
samhørighedspolitik kræver en 
tilsvarende finansiering, og at de beløb, 
der afsættes dertil i den nuværende 
finansielle programmeringsperiode, som 
minimum bør fastholdes i den næste 
periode for at optrappe bestræbelserne på 
at mindske de udviklingsmæssige 
skævheder mellem EU's regioner". 
Kommissionen foreslog dog en 
nedskæring af det samlede budget til 
samhørighedspolitikken med 5,3 % fra 
354 mia. EUR i 2007-2013 til 336 mia. 
EUR i 2014-2020 (i faste 2011-priser).

Begrundelse

Punkt 67 i Europa-Parlamentets beslutning af 8. juni 2011 om "investering i fremtiden: en ny 
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flerårig finansiel ramme for et konkurrencedygtigt, bæredygtigt og inklusivt Europa".

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 2 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2c) I sin beslutning af 8. juni 2011 
mindede Europa-Parlamentet om, at 
samhørighedspolitikken har fået større 
betydning med ikrafttrædelsen af 
Lissabontraktaten og med forankringen 
af territorial samhørighed deri, og gjorde i 
den forbindelse opmærksom på sin 
opfattelse om, at alle former for 
territorialt samarbejde 
(grænseoverskridende, transnationalt, 
interregionalt) bør styrkes. Europa-
Parlamentet understregede, at 
mulighederne for makroregionalt 
samarbejde og makroregionale strategier 
også bør tages op.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 2 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2d) I sin beslutning af 8. juni 2011 
mindede Europa-Parlamentet om, at EU's 
samhørighedspolitiks egne opgaver og 
mål er fastsat i artikel 174 i TEUF, som er 
mere vidtrækkende end Europa 2020-
strategien. Europa-Parlamentet 
understregede, at disse bør fastholdes i 
den næste programmeringsperiode, 
navnlig i betragtning af det fortsatte 
behov for økonomisk, social og territorial 
konvergens i Unionen.

Ændringsforslag 8
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Forslag til forordning
Betragtning 2 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2e) I sin beslutning af 8. juni 2011 
bemærkede Europa-Parlamentet, at der 
ifølge Lissabontraktaten skal lægges 
særlig vægt på landdistrikter, områder i 
en industriel overgangsproces, regioner, 
der lider under alvorlige naturbetingede 
eller demografiske ulemper af permanent 
art, bl.a. de nordligste meget tyndt 
befolkede områder, øområder, 
grænseområder og bjergområder, samt 
regionerne i den yderste periferi.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 2 f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2f) I sin beslutning af 8. juni 2011 
opfordrede Europa-Parlamentet 
Kommissionen til at indføre en 
mellemkategori for regioner med et BNP 
pr. indbygger på mellem 75 % og 90 % af 
EU's BNP for at give disse en klarere 
status og mere sikkerhed i deres 
udvikling.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) FSR-fondenes mål bør 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 og 19 
under hensyntagen til princippet om, at 

(12) FSR-fondenes mål bør 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 og 19 
under hensyntagen til princippet om, at 
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forureneren betaler. I tråd med ønsket om 
at afsætte mindst 20 % af EU-budgettet til 
målene vedrørende klimaforandringer bør 
medlemsstaterne fremlægge oplysninger 
om støtten til målene vedrørende 
klimaforandringer ved anvendelse af en 
metodologi, der fastlægges af 
Kommissionen ved en 
gennemførelsesretsakt.

forureneren betaler, og behovet for at 
begrænse de fremtidige omkostninger 
mest muligt. I tråd med ønsket om at 
afsætte mindst 20 % af EU-budgettet til 
målene vedrørende klimaforandringer bør 
medlemsstaterne fremlægge oplysninger 
om støtten til målene vedrørende 
klimaforandringer ved anvendelse af en 
metodologi, der fastlægges af 
Kommissionen ved en 
gennemførelsesretsakt.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at nå målene i EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
bør FSR-fondene fokusere deres støtte på 
et begrænset antal fælles tematiske mål. De 
enkelte FSR-fondes præcise 
anvendelsesområde bør fastlægges i 
fondsspecifikke regler og kan begrænses til 
kun at omfatte nogle af de tematiske mål, 
der er fastlagt i denne forordning.

(13) For at nå målene i EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
bør FSR-fondene fokusere deres støtte på 
et begrænset antal fælles tematiske mål. I 
sin beslutning af 8. juni 2011 gav Europa-
Parlamentet udtryk for den opfattelse, at 
medlemsstaterne og regionerne bør 
koncentrere EU's og medlemsstaternes 
ressourcer på et mindre antal prioriteter 
og projekter af egentlig europæisk 
relevans, f.eks. F&U og innovation, der 
afspejler de specifikke udfordringer, de 
står over for. Parlamentet anmodede i den 
sammenhæng om, at Kommissionen 
udarbejder konkrete forslag, der kan 
sikre, at samhørighedsfinansieringen i 
højere grad fokuserer på Europa 2020-
prioriteterne, og mente, at der bør 
indføres et system, der er mere 
resultatorienteret end den nuværende 
"øremærkning", og som samtidig sikrer, 
at der tages tilstrækkeligt hensyn til 
regionsspecifikke behov og prioriteter. De 
enkelte FSR-fondes præcise 
anvendelsesområde bør fastlægges i 
fondsspecifikke regler og kan begrænses til 
kun at omfatte nogle af de tematiske mål, 
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der er fastlagt i denne forordning.

Begrundelse

Punkt 68 i Europa-Parlamentets beslutning af 8. juni 2011 om investering i fremtiden: en ny 
flerårig finansiel ramme for et konkurrencedygtigt, bæredygtigt og inklusivt Europa.

Ændringsforslag 12

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) Den fælles strategiske ramme, der er 
opstillet i bilag X til denne forordning, 
skal koordinere og skabe balance mellem 
målene og prioriteringerne i Europa-
2020-strategien om en intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst og 
traktatens mål om økonomisk, social og 
territorial samhørighed. Formålet med 
den fælles strategiske ramme er 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.

Begrundelse

Lovgivningsmyndigheden bør træffe afgørelse om den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 13

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

(16) På grundlag af den fælles strategiske 
ramme, der er opstillet i bilag X til denne 
forordning, og for at sikre princippet om 
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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 
programmerne under FSR-fondene.

flerniveaustyring bør den enkelte 
medlemsstat sammen 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 
programmerne under FSR-fondene.

Ændringsforslag 14

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 
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.

(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.

Begrundelse

Resultatreserven vil føre til, at der opstilles lavere mål, og kunne skabe 
gennemførelsesproblemer hen imod slutningen af programmeringsperioden.
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Ændringsforslag 15

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 
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 partskabsaftalen. 
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.

(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. 
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Begrundelse

Med dette ændringsforslag fjernes Kommissionens mulighed for at suspendere betalinger, 
således at regionerne ikke straffes for medlemsstaternes fejl.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) For bedre at mobilisere potentiale 
på lokalt plan er det nødvendigt at styrke 
og fremme lokaludvikling styret af 
lokalsamfundet ved at fastlægge fælles 
bestemmelser og sikre tæt samordning af 
alle FSR-fonde. Som et vigtigt princip bør 
ansvaret for at gennemføre 
lokaludviklingsstrategier pålægges lokale 
aktionsgrupper, herunder eksisterende 
LEADER-grupper, der repræsenterer 
lokalsamfundets interesser.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54) For at fremme traktatens mål om 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed bør målet om "investeringer i 
vækst og beskæftigelse" støtte alle 
regioner. For at give en afbalanceret og 
gradueret støtte og afspejle det økonomiske 
udviklingsniveau bør midler under dette 
mål fordeles fra EFRU og ESF mellem 
mindre udviklede regioner, 
overgangsregioner og mere udviklede 
regioner efter deres bruttonationalprodukt 
(BNP) pr. indbygger i forhold til EU-
gennemsnittet. For at sikre 
strukturfondsinvesteringernes 
bæredygtighed på lang sigt bør regioner, 
hvis BNP pr. indbygger i perioden 2007-

(54) For at fremme traktatens mål om 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed bør målet om "investeringer i 
vækst og beskæftigelse" støtte alle 
regioner. For at give en afbalanceret og 
gradueret støtte og afspejle det økonomiske 
udviklingsniveau bør midler under dette 
mål fordeles fra EFRU og ESF mellem 
mindre udviklede regioner, 
overgangsregioner og mere udviklede 
regioner efter deres bruttonationalprodukt 
(BNP) pr. indbygger i forhold til EU-
gennemsnittet. For at sikre 
strukturfondsinvesteringernes 
bæredygtighed på lang sigt bør regioner, 
hvis BNP pr. indbygger i perioden 2007-
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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, modtage 
mindst to tredjedele af deres tildeling for 
2007-2013. Medlemsstater, hvis 
bruttonationalindkomst (BNI) pr. 
indbygger er på mindre end 90 % af EU-
gennemsnittet bør støttes via målet om 
"investeringer i vækst og beskæftigelse" fra 
Samhørighedsfonden. 

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, modtage en 
andel af deres tildeling for 2007-2013, der 
er omvendt proportional med deres BNP 
pr. indbygger. Medlemsstater, hvis 
bruttonationalindkomst (BNI) pr. 
indbygger er på mindre end 90 % af EU-
gennemsnittet bør støttes via målet om 
"investeringer i vækst og beskæftigelse" fra 
Samhørighedsfonden. 

Begrundelse

Den garanterede minimumsandel, som en medlemsstat modtager sammenholdt med 2007-
2013-tildelingen, skal gradueres efter dens BNP pr. indbygger, således at de fattigere 
medlemsstater modtager en større andel i procentpoint end de rigere.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 58

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

Begrundelse

Jf. ændringsforslag 8.

Ændringsforslag 19

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 

(88) For at udbygge eller ændre visse ikke-
væsentlige bestemmelser i nærværende 
forordning bør beføjelsen til at vedtage 
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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 tildeling af 
resultatreserven, afgrænsning af det 
område og den befolkning, 
lokaludviklingsstrategierne omfatter, 
nærmere bestemmelser om finansielle 
instrumenter (forhåndsvurdering,
kombination af støtte, støtteberettigelse, 
typer aktiviteter, der ikke ydes støtte til), 
regler for visse typer finansielle 
instrumenter på nationalt, regional eller 
transnationalt plan eller på tvær af grænser, 
regler om finansieringsaftaler, overførsel 
og forvaltning af aktiver, forvaltnings- og 
kontrolordningerne, reglerne om 
betalingsanmodninger og etablering af et 
system med kapitalisering af årlige rater, 
fastlæggelsen af den faste takst for 
indtægtsskabende aktiviteter, fastlæggelsen 
af den faste takst for indirekte udgifter til 
tilskud baseret på eksisterende metoder og 
tilsvarende takster, der anvendes i EU-
politikkerne, medlemsstaternes 
forpligtelser vedrørende proceduren for 
indberetning af uregelmæssigheder og 
inddrivelse af beløb, der uberettiget er 
udbetalt, nærmere bestemmelser om 
udveksling af oplysninger om operationer, 
ordningerne med henblik på et passende 
revisionsspor, betingelserne for nationale 
revisioner, kriterierne for godkendelse af 
forvaltningsmyndigheder og 
attesteringsmyndigheder, fastsættelse af, 
hvilke datamedier der kan betragtes som 
almindeligt anerkendte og kriterierne for 
fastlæggelse af omfanget af finansielle 
korrektioner. 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, 

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, 
afgrænsning af det område og den 
befolkning, lokaludviklingsstrategierne 
omfatter, nærmere bestemmelser om 
finansielle instrumenter (kombination af 
støtte, støtteberettigelse, typer aktiviteter, 
der ikke ydes støtte til), regler for visse 
typer finansielle instrumenter på nationalt, 
regional eller transnationalt plan eller på 
tvær af grænser, regler om 
finansieringsaftaler, overførsel og 
forvaltning af aktiver, forvaltnings- og 
kontrolordningerne, reglerne om 
betalingsanmodninger og etablering af et 
system med kapitalisering af årlige rater, 
fastlæggelsen af den faste takst for 
indtægtsskabende aktiviteter, fastlæggelsen 
af den faste takst for indirekte udgifter til 
tilskud baseret på eksisterende metoder og 
tilsvarende takster, der anvendes i EU-
politikkerne, medlemsstaternes 
forpligtelser vedrørende proceduren for 
indberetning af uregelmæssigheder og 
inddrivelse af beløb, der uberettiget er 
udbetalt, nærmere bestemmelser om 
udveksling af oplysninger om operationer, 
ordningerne med henblik på et passende 
revisionsspor, betingelserne for nationale 
revisioner, kriterierne for godkendelse af 
forvaltningsmyndigheder og 
attesteringsmyndigheder, fastsættelse af, 
hvilke datamedier der kan betragtes som 
almindeligt anerkendte og kriterierne for 
fastlæggelse af omfanget af finansielle 
korrektioner. 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.
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herunder på ekspertniveau.

Ændringsforslag 20

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 
operationelle programmer, afgørelser om 
store projekter, afgørelser om fælles 
handlingsplaner, afgørelser om suspension 
af betalinger og afgørelser om finansielle 
korrektioner.

(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 
af betalinger og afgørelser om finansielle 
korrektioner.

Ændringsforslag 21

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

2) "fælles strategisk ramme": det 
dokument, der omsætter målsætningerne 
og målene for EU-strategien for
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst til 
nøgleaktioner for FSR-fondene, og som 
for hvert tematisk mål fastlægger de 
nøgleaktioner, der skal støttes af de enkelte 
FSR-fonde, og mekanismerne til at sikre 
sammenhæng og konsekvens i FSR-
fondenes programmering i forhold til 
medlemsstaternes og Unionens 
økonomiske politikker og 
beskæftigelsespolitikker

2) "fælles strategisk ramme": den ramme, 
der koordinerer og afbalancerer
målsætningerne og prioriteterne for 
Europa 2020-strategien om intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst med 
traktatens mål om økonomisk, social og 
territorial samhørighed, og som for hvert 
tematisk mål fastlægger de nøgleaktioner, 
der skal støttes af de enkelte FSR-fonde, og 
mekanismerne til at sikre sammenhæng og 
konsekvens i FSR-fondenes 
programmering i forhold til 
medlemsstaternes og Unionens 
økonomiske politikker og 
beskæftigelsespolitikker

Begrundelse

I tråd med ændringsforslag 1 til betragtning 14.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18) "partnerskabsaftale": det dokument, 
som medlemsstaten har udarbejdet med 
deltagelse af partnere i tråd med metoden
med flerniveaustyring, og som beskriver 
medlemsstatens strategi, prioriteringer og 
regler for anvendelsen af FSR-fondene, for 
på en effektiv måde at forfølge EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, og som er godkendt af 
Kommissionen efter vurdering og dialog 
med medlemsstaten.

18) "partnerskabsaftale": det dokument, 
som medlemsstaten har udarbejdet med 
deltagelse af partnere i tråd med metoden 
med flerniveaustyring, og som beskriver 
medlemsstatens strategi, prioriteringer og 
regler for anvendelsen af FSR-fondene, for 
på en effektiv måde at forfølge EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst i tråd med traktatens mål 
om økonomisk, social og territorial 
samhørighed, og som er godkendt af 
Kommissionen efter vurdering og dialog 
med medlemsstaten.

Begrundelse

I tråd med ændringsforslag 2 til betragtning 16.
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Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) mekanismer til at sikre sammenhæng og 
konsekvens i programmeringen af FSR-
fondene med de landespecifikke 
henstillinger i henhold til traktatens 
artikel 121, stk. 2, og de relevante 
rådshenstillinger vedtaget i henhold til 
traktatens artikel 148, stk. 4.

f) mekanismer til at sikre sammenhæng og 
konsekvens i programmeringen af FSR-
fondene med de nationale 
reformprogrammer og andre relevante 
strategier.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 

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 knyttet 
som bilag til denne forordning.

Begrundelse

Jf. ændringsforslag 6.

Ændringsforslag 25

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 

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 
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til traktatens artikel 121, stk. 2, og de 
relevante rådshenstillinger vedtaget i 
henhold til traktatens artikel 148, stk. 4, 
under hensyntagen til nationale og 
regionale behov.

til traktatens artikel 121, stk. 2, som omsat 
til den nationale og regionale kontekst ved 
hjælp af de nationale og regionale 
reformprogrammer og andre strategier.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

udgår

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 20 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 20

Tildeling af resultatreserven udgår
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 
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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 
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. ændringsforslag 8.
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Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21 udgår
Betingelser vedrørende samordningen af 
medlemsstaternes økonomiske politikker

1. Kommissionen kan anmode en 
medlemsstat om at revidere og foreslå 
ændringer af sin partnerskabsaftale og de 
relevante programmer, hvis det er 
nødvendigt: a) for at understøtte 
gennemførelsen af en henstilling fra 
Rådet, der er rettet til den pågældende 
medlemsstat, og som er vedtaget i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
121, stk. 2, og/eller artikel 148, stk. 4, eller 
for at understøtte gennemførelsen af 
foranstaltninger, der er henvendt til den 
pågældende medlemsstat, og som er 
vedtaget i overensstemmelse med 
traktatens artikel 136, stk. 1 b) for at 
understøtte gennemførelsen af en 
henstilling fra Rådet, der er rettet til den 
pågældende medlemsstat, og som er 
vedtaget i overensstemmelse med 
traktatens artikel 126, stk. 7 c) for at 
understøtte gennemførelsen af en 
henstilling fra Rådet, der er rettet til den 
pågældende medlemsstat, og som er 
vedtaget i overensstemmelse med artikel 7, 
stk. 2, i forordning (EU) nr. .../2011 [om 
forebyggelse og korrektion af 
makroøkonomiske ubalancer], forudsat at 
ændringerne anses for at være 
nødvendige for at korrigere de 
makroøkonomiske ubalancer, eller d) for 
at maksimere de disponible FSR-fondes 
virkninger for vækst og konkurrenceevne, 
jf. stk. 4, hvis en medlemsstat opfylder en 
af følgende betingelser: i) Den får stillet 
finansiel støtte fra Unionen til rådighed i 
medfør af forordning (EU) nr. 407/2010. 
ii) Den får stillet mellemfristet finansiel 
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støtte til rådighed i medfør af Rådets 
forordning (EF) nr. 332/2002. iii) Den får 
stillet finansiel støtte til rådighed i form af 
et ESM-lån i henhold til traktaten om 
oprettelse af den europæiske 
stabiliseringsmekanisme.
2. Medlemsstaten forelægger efter højst 
en måned et forslag til ændring af 
partnerskabsaftalen og de relevante 
programmer. Kommissionen fremsætter 
om nødvendigt bemærkninger højst en 
måned efter forelæggelsen af 
ændringerne, og medlemsstaten 
genfremlægger i så fald et forslag efter 
højst en måned.
3. Hvis Kommissionen ikke har fremsat 
bemærkninger, eller hvis der er taget 
hensyn til dens bemærkninger på 
tilfredsstillende vis, vedtager 
Kommissionen hurtigst muligt en 
afgørelse om godkendelse af ændringerne 
af partnerskabsaftalen og de relevante 
programmer.
4. Uanset stk. 1 kan Kommissionen, hvis 
en medlemsstat får stillet finansiel støtte 
til rådighed i henhold til stk. 1, litra d), og 
støtten er knyttet til et tilpasningsprogram, 
uden forslag fra medlemsstaten ændre 
partnerskabsaftalen og programmerne 
med henblik på at maksimere de 
disponible FSR-fondes virkninger for 
vækst og konkurrenceevne. For at sikre 
en effektiv gennemførelse af 
partnerskabsaftalen og de relevante 
programmer inddrages Kommissionen i 
forvaltningen heraf, således som det er 
angivet i tilpasningsprogrammet eller det 
aftalememorandum, der er undertegnet 
med den pågældende medlemsstat.
5. Hvis medlemsstaten ikke imødekommer 
Kommissionens anmodning, jf. stk. 1, 
eller ikke efter højst en måned på 
tilfredsstillende vis besvarer 
Kommissionens bemærkninger, jf. stk. 2, 
kan Kommissionen senest tre måneder 
efter fremsættelsen af sine bemærkninger
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vedtage en afgørelse i form af en 
gennemførelsesretsakt, som suspenderer 
en del af eller alle betalingerne til de 
pågældende programmer.
6. Kommissionen suspenderer ved hjælp 
af gennemførelsesretsakter en del af eller 
alle betalingerne og forpligtelserne til de 
pågældende programmer, hvis: a) Rådet 
beslutter, at medlemsstaten ikke 
efterkommer de særlige foranstaltninger, 
Rådet har vedtaget i henhold til traktatens 
artikel 136, stk. 1 b) Rådet i henhold til 
traktatens artikel 126, stk. 8, eller artikel 
126, stk. 11, beslutter, at den pågældende 
medlemsstat ikke har truffet effektive 
foranstaltninger for at rette op på sit 
uforholdsmæssigt store underskud c)
Rådet i overensstemmelse med artikel 8, 
stk. 3, i forordning (EU) nr. .../2011 [om 
forebyggelse og korrektion af 
makroøkonomiske ubalancer] 
konkluderer, at medlemsstaten ad to på 
hinanden følgende omgange ikke har 
forelagt en tilfredsstillende korrigerende 
handlingsplan, eller hvis Rådet vedtager 
en afgørelse om manglende opfyldelse af 
kravene, jf. artikel 10, stk. 4, i nævnte 
forordning d) Kommissionen 
konkluderer, at medlemsstaten ikke har 
truffet foranstaltninger til at gennemføre 
det tilpasningsprogram, der er omhandlet 
i forordning (EU) nr. 407/2010 eller (EF) 
nr. 332/2002, og som konsekvens heraf 
beslutter ikke at tillade udbetaling af den 
finansielle støtte, der er ydet til den 
pågældende medlemsstat, eller e) 
bestyrelsen for den europæiske 
stabiliseringsmekanisme konkluderer, at 
betingelsen knyttet til en finansiel støtte til 
rådighed i form af et ESM-lån til den 
pågældende medlemsstat ikke er opfyldt, 
og som en konsekvens heraf beslutter ikke 
at udbetale den stabilitetsstøtte, der er ydet 
til den.
7. Når Kommissionen beslutter at 
suspendere alle eller en del af 
betalingerne eller forpligtelserne, jf. 
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henholdsvis stk. 5 og 6, sikrer den, at 
suspensionen er i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet og effektiv, 
under hensyntagen til den pågældende 
medlemsstats økonomiske og sociale 
forhold og under overholdelse af 
princippet om ligebehandling af 
medlemsstaterne, især hvad angår 
suspensionens virkninger for den 
pågældende medlemsstats økonomi.
8. Kommissionen ophæver straks 
suspensionen af betalinger og 
forpligtelser, hvis medlemsstaten har 
foreslået ændringer af 
partnerskabsaftalen og de relevante 
programmer ifølge Kommissionens 
anmodning og Kommissionen har 
godkendt ændringerne, og, hvis det er 
relevant: a) Rådet har besluttet, at 
medlemsstaten efterkommer de særlige 
foranstaltninger, Rådet har vedtaget i 
henhold til traktatens artikel 136, stk. 1 b)
proceduren vedrørende uforholdsmæssigt 
store underskud er suspenderet, jf. artikel 
9 i forordning (EF) nr. 1467/97, eller 
Rådet i henhold til traktatens artikel 126, 
stk. 12, har besluttet at ophæve afgørelsen 
om, at der foreligger ent 
uforholdsmæssigt stort overskud c) Rådet 
i overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, i 
forordning (EU) nr. [...] [EIP-
forordningen] har godkendt den 
korrigerende handlingsplan, som den 
pågældende medlemsstat har forelagt, 
eller proceduren i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store ubalancer er 
suspenderet, jf. artikel 10, stk. 5, i nævnte 
forordning, eller Rådet har afsluttet 
proceduren i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store ubalancer, jf. 
artikel 11 i nævnte forordning d)
Kommissionen har konkluderet, at 
medlemsstaten har truffet 
foranstaltninger til at gennemføre det 
tilpasningsprogram, der er omhandlet i 
forordning (EU) nr. 407/2010 eller (EF) 
nr. 332/2002, og som konsekvens heraf 
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har tilladt udbetaling af den finansielle 
støtte, der er ydet til den pågældende 
medlemsstat, eller e) bestyrelsen for den 
europæiske stabiliseringsmekanisme har 
konkluderet, at betingelsen knyttet til en 
finansiel støtte til rådighed i form af et 
ESM-lån til den pågældende medlemsstat 
er opfyldt, og som en konsekvens heraf 
besluttet at udbetale den stabilitetsstøtte, 
der er ydet til den. Samtidig beslutter 
Rådet efter forslag fra Kommissionen at 
genopføre de suspenderede forpligtelser 
på budgettet, jf. artikel 8 i Rådets 
forordning (EU) nr. [...] om fastlæggelse 
af den flerårige finansielle ramme for 
årene 2014-2020.

Begrundelse

Jf. ændringsforslag 9.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – afsnit 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) foranstaltninger til udbredelse af 
oplysninger, netværksarbejde, 
kommunikationsaktiviteter, bevidstgørelse 
samt fremme af samarbejde og udveksling 
af erfaringer, bl.a. med tredjelande. For at 
sikre en mere effektiv kommunikation til 
den brede offentlighed og kraftigere 
synergieffekter mellem de 
kommunikationsaktiviteter, der foregår på 
Kommissionens initiativ, skal de midler, 
der afsættes til 
kommunikationsforanstaltninger i henhold 
til denne forordning, også bidrage til den 
samlede kommunikation om Den 
Europæiske Unions politiske prioriteringer, 
i det omfang de vedrører de overordnede 
målsætninger i denne forordning

f) foranstaltninger til udbredelse af 
oplysninger, netværksarbejde, 
kommunikationsaktiviteter, bevidstgørelse 
samt fremme af samarbejde og udveksling 
af erfaringer, bl.a. med 
civilsamfundsorganisationer, herunder
tredjelande. For at sikre en mere effektiv 
kommunikation til den brede offentlighed 
og kraftigere synergieffekter mellem de 
kommunikationsaktiviteter, der foregår på 
Kommissionens initiativ, skal de midler, 
der afsættes til 
kommunikationsforanstaltninger i henhold 
til denne forordning, også bidrage til den 
samlede kommunikation om Den 
Europæiske Unions politiske prioriteringer, 
i det omfang de vedrører de overordnede 
målsætninger i denne forordning
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Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Begrundelse

I tråd med ændringsforslag 15 til artikel 18 som foreslået af ordføreren.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De tre kategorier af regioner afgrænses på 
grundlag af, hvordan deres BNP pr. 
indbygger, målt i købekraftspariteter og 
beregnet på grundlag af EU-tal for 
perioden 2006-2008, relaterer sig til det 
gennemsnitlige BNP i EU-27 i samme 
referenceperiode.

De tre kategorier af regioner afgrænses på 
grundlag af, hvordan deres BNP pr. 
indbygger, målt i købekraftspariteter og 
beregnet på grundlag af EU-tal for den 
seneste tilgængelige treårsperiode på 
tidspunktet for denne forordnings 
ikrafttræden, relaterer sig til det 
gennemsnitlige BNP i EU-27 i samme 
referenceperiode.

Begrundelse

BNI målt på grundlag af tallene for perioden 2006 til 2008, som Kommissionen foreslår, kan 
ikke anvendes som en indikator for medlemsstaternes økonomiske situation, da den ikke giver 
et billede af den seneste treårsperiode (2009-2012), hvor et betydeligt antal regioner, navnlig 
i det "økonomiske syd", har oplevet konsekvenserne af en hidtil uset socioøkonomisk krise. 
Det er således kun opdaterede tal, der kan sikre en retfærdig tildeling af 
samhørighedsmidlerne.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 3 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samhørighedsfonden støtter de 
medlemsstater, hvis 
bruttonationalindkomst (BNI) pr. 
indbygger, målt i købekraftspariteter og 
beregnet på grundlag af EU-tal for 
perioden 2007-2009, er mindre end 90 % 
af den gennemsnitlige BNI pr. indbygger i 
EU-27 i samme referenceperiode.

Samhørighedsfonden støtter de 
medlemsstater, hvis 
bruttonationalindkomst (BNI) pr. 
indbygger, målt i købekraftspariteter og 
beregnet på grundlag af EU-tal for den 
seneste tilgængelige treårsperiode på 
tidspunktet for denne forordnings 
ikrafttræden, er mindre end 90 % af den 
gennemsnitlige BNI pr. indbygger i EU-27 
i samme referenceperiode.

Begrundelse

I tråd med ændringsforslaget til artikel 82, stk. 2, afsnit 2.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 over 75 % af EU-27-
gennemsnittet for BNP, modtager en 
strukturfondstildeling på mindst to 
tredjedele af deres tildeling for 2007-2013.

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 over 75 % af EU-27-
gennemsnittet for BNP, modtager en 
strukturfondstildeling svarende til en andel
af deres tildeling for 2007-2013, der er 
omvendt proportional med deres BNP pr. 
indbygger.

Begrundelse

Jf. ændringsforslag 10.
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Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 6

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

Begrundelse
Jf. ændringsforslag 8.

Ændringsforslag 35

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 85 % for de mindre udviklede regioner i 
medlemsstater, hvis gennemsnitlige BNP 
pr. indbygger i perioden 2007-2009 var 
under 85 % af gennemsnittet i EU-27 i den 
samme periode, og for regionerne i den 
yderste periferi

b) 85 % for de mindre udviklede regioner i 
medlemsstater, hvis gennemsnitlige BNP 
pr. indbygger i den seneste tilgængelige 
treårsperiode på tidspunktet for denne 
forordnings ikrafttræden var under 85 % 
af gennemsnittet i EU-27 i den samme 
periode, og for regionerne i den yderste 
periferi

Begrundelse

I tråd med ændringsforslag 9 og 10 til henholdsvis artikel 82, stk. 2, afsnit 2, og artikel 82, 
stk. 3, afsnit 1, litra b).
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