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KORT BEGRUNDELSE

Det nye forslag fra Kommissionen omfatter mange nye elementer, som har givet anledning til 
alvorlige uoverensstemmelser både i Rådet og i Europa-Parlamentet, i sidstnævnte tilfælde 
ikke kun mellem politiske grupper, men også mellem medlemmer med samme politiske 
tilhørsforhold. Det, der er på spil, er langtfra ubetydeligt: intet mindre end samhørigheden 
mellem det stadig voksende samfund, løsningen – på baggrund af den fælles solidaritet – af 
konflikter, der opstår på grund af den gensidige afhængighed medlemsstaterne, regionerne og 
befolkningerne imellem. Denne solidaritet er utænkelig – især på baggrund af arbejdsløshed 
og sociale hensyn – medmindre der sikres lige muligheder. Derfor er det nødvendigt at 
håndtere uligheder forårsaget af historiske, økonomiske og sociale forskelle på en så retfærdig 
og holdbar måde som muligt, således at dette bliver det vigtigste mål i et nyt århundrede, hvor 
Europa er blevet en økonomisk mastodont, mens der stadig mangler et finmasket og 
harmonisk solidaritetsnet.

Trods de tidligere markante succeser og resultater på integrationsområdet kæmper EU 
imidlertid i øjeblikket med mange slags kriser. Unionen står over for samtidige udfordringer 
af institutionel, finansiel og økonomisk, social og demografisk karakter samt på områderne 
energipolitik og transport og logistik. Samtidig kan disse udfordringer betragtes som 
muligheder, forudsat at de baseres på passende ændringer, dvs. ændringer, som er baseret på 
en bæredygtig balance og er vedvarende og forudsigelige. Flere radikale ændringer skal derfor 
gribes an med forsigtighed, navnlig med hensyn til de gennemførende institutioners 
funktionssystemer.

Det foreliggende forslag til retsakt er baseret på en tankegang, der kan føres mere end et halvt 
århundrede tilbage, som fremhæver fred og udvikling og er baseret på den solidaritet, der blev 
skabt mellem de oprindelige medlemsstater, og næret ikke kun af social solidaritet, men også i 
stigende grad af begrebet samhørighed. Dette førte til den mentalitet, som i de senere årtier er 
blevet den vigtigste og samtidig mest tillokkende grund til udvidelser, hvad de nye 
medlemsstater angår, i en til stadighed voksende Union. Dette er sandt, for så vidt som 
styrken af det fælles marked og de fælles foranstaltninger indtil i dag har været baseret på et 
system, der sikrede en vis grad af detaljeret omfordeling på baggrund af solidaritet.

Alle bør have lige muligheder for at drage fordel af EU's solidaritet med behørigt hensyn til 
medlemsstaternes særpræg og befolkningens størrelse, og navnlig på en sådan måde, at den 
retsakt, der skal vedtages, ikke samtidig er uacceptabelt ødelæggende for de enkelte 
medlemsstater. Det er ikke nogen let opgave. Det skal imidlertid ikke betyde fritagelse fra det 
ønskværdige i at øge disciplinen i forvaltningen af de fælles midler, snarere tværtimod – de 
europæiske skatteborgeres penge skal bruges med omtanke og ansvarlighed.

Samtidig må strenghed ikke blive til et mål i sig selv eller pålægge de medlemsstater, der er 
ansvarlige for gennemførelsen, endnu flere uigennemførlige administrative forpligtelser, mens 
rettighederne reduceres. Både beføjelser og forpligtelser (ansvar) skal være proportionale med 
rettigheder og forventninger, og det samme gælder fordelingen heraf mellem institutionerne. 
Ordføreren er af den overbevisning, at større beføjelser ikke bør ledsages af tilsvarende 
reduktioner i Kommissionens ansvar. Reduktionerne i de nationale, regionale eller lokale 
implementerende organers eller medlemsstaters byrder bør kun ændres proportionalt og i 
forsvarlig udstrækning på basis af passende udregninger og saglige argumenter.
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Formålet med retsakten bør ikke være andet end at sikre, at enhver øre, der er øremærket til 
solidaritet og samhørighed mellem EU's borgere, anvendes på den tilsigtede måde, og ikke 
således at færre midler i sidste ende efter udvidelser i stor målestok og med den øgede 
etablering af det fælles og mere integrerede marked når derud, hvor der er behov for dem.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Regionaludviklingsudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Strukturfondene bør lige fra deres 
udformning til deres gennemførelse tage 
hensyn til prioriteringerne og 
principperne i "Small Business Act" for 
Europa, navnlig princippet "tænk småt 
først".

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For henholdsvis partnerskabsaftalen og 
de enkelte programmer bør en medlemsstat 
tilrettelægge et partnerskab med 
repræsentanter for kompetente regionale og 
lokale myndigheder, bymyndigheder og 
andre offentlige myndigheder, økonomiske 
interesseorganisationer og 
arbejdsmarkedets parter og organer, der 
repræsenterer civilsamfundet, herunder 
miljøpartnere, ikke-statslige organisationer 
samt organer, som er ansvarlige for at 
fremme ligestilling og ikke-
forskelsbehandling. Formålet med et sådant 
partnerskab er at overholde princippet om 

(9) For henholdsvis partnerskabsaftalen og 
de enkelte programmer bør en medlemsstat 
i overensstemmelse med det nationale 
reformprogram tilrettelægge et 
partnerskab med repræsentanter for 
kompetente regionale og lokale 
myndigheder, bymyndigheder og andre 
offentlige myndigheder, økonomiske 
interesseorganisationer og 
arbejdsmarkedets parter og organer, der 
repræsenterer civilsamfundet, herunder 
miljøpartnere, ikke-statslige organisationer, 
organer, som er ansvarlige for at fremme 
ligestilling mellem kønnene og ikke-
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flerniveaustyring, sikre, at aktørerne har 
ejerskab i forhold til de planlagte 
interventioner, og bygge videre på de 
relevante aktørers erfaringer og knowhow. 
Kommissionen bør tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter om en 
adfærdskodeks for at sikre, at partnerne 
konsekvent inddrages i forberedelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af partnerskabsaftaler og 
programmer.

forskelsbehandling samt ngo'er, der 
fremmer social inklusion og 
organisationer, der er aktive inden for 
kultur, uddannelse og ungdomspolitik. 
Der bør tages særligt hensyn til grupper, 
der kan være berørt af programmerne, og 
som kun vanskeligt kan øve indflydelse på 
dem. Samarbejdet med parterne bør følge 
bedste praksis. Hver medlemsstat bør 
sikre et tilstrækkeligt niveau af teknisk 
bistand for at fremme deres involvering 
og deltagelse på alle stadier af 
programmeringen. Formålet med et sådant 
partnerskab er at overholde princippet om 
flerniveaustyring, sikre, at aktørerne har 
ejerskab i forhold til de planlagte 
interventioner, og bygge videre på de 
relevante aktørers erfaringer og knowhow. 
Partnerne bør derfor repræsentere de 
forskellige territoriale niveauer og 
afspejle medlemsstaternes institutionelle 
struktur. Partnerne bør vælge og udpege 
de medlemmer, de ønsker skal 
repræsentere dem i overvågningsudvalget.
Medlemsstaterne bør sikre, at partnerne 
konsekvent inddrages i forberedelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af partnerskabsaftaler og 
programmer.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Som led i sin indsats for at fremme 
økonomisk, territorial og social 
samhørighed bør Unionen på alle FSR-
fondenes gennemførelsesstadier tilstræbe at 
fjerne uligheder og fremme ligestilling 
mellem mænd og kvinder samt bekæmpe 
forskelsbehandling på grundlag af køn, 
race eller etnisk oprindelse, religion eller 
tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering.

(11) Som led i sin indsats for at fremme 
økonomisk, territorial og social
samhørighed bør Unionen på alle FSR-
fondenes gennemførelsesstadier under 
hensyntagen til artikel 2 i EU-traktaten og 
artikel 8 og 10 i EUF-traktaten tilstræbe at 
fjerne uligheder og fremme ligestilling 
mellem mænd og kvinder samt bekæmpe 
forskelsbehandling på grundlag af køn, 
race eller etnisk oprindelse, religion eller 
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tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering samt sikre tilgængelighed for 
handicappede.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) EU og de fleste medlemsstater er 
kontraherende parter i De Forenede 
Nationers konvention om handicappedes 
rettigheder, og de resterende 
medlemsstater er i færd med at ratificere 
den. I forbindelse med gennemførelsen af 
de relevante projekter er det væsentligt, at 
forpligtelserne i henhold til denne 
konvention med hensyn til bl.a. 
uddannelse, beskæftigelse og adgang 
overvejes i forbindelse med alle projekter, 
der støttes af FSR-fondene.

Ændringsforslag 5

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) De enkelte FSR-fondes præcise 
anvendelsesområde bør fastlægges i 
fondsspecifikke regler.

Ændringsforslag 6
Forslag til forordning
Betragtning 14



AD\908400DA.doc 7/124 PE486.190v02-00

DA

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) Der bør udformes en fælles strategisk 
ramme med henblik på at fremme en 
harmonisk, afbalanceret og bæredygtig 
udvikling af Unionen og 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. Kommissionen bør 
bemyndiges til at vedtage en delegeret 
retsakt med henblik på at supplere den 
fælles strategiske ramme med en række 
nøgleaktioner, der omsætter Unionens 
mål i henstillinger til FSR-fondene.

Ændringsforslag 7

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 
til at opfylde EU-målene via 
programmerne under FSR-fondene.

(16) På grundlag af den fælles strategiske 
ramme bør den enkelte medlemsstat i 
samarbejde med sine partnere, navnlig 
dem der anføres i denne forordning, og i 
samråd med Kommissionen udarbejde en 
partnerskabsaftale i overensstemmelse med 
dets nationale reformprogram.
Partnerskabsaftaler bør udvælge
elementerne i den fælles strategiske ramme 
og sætte dem ind i den nationale kontekst 
og stadfæste partnernes faste forpligtelser 
til at opfylde EU-målene via 
programmerne under FSR-fondene samt 
fastsætte bestemmelser, der sikrer 
fondenes tilgængelighed, især for SMV'er 
og mikrovirksomheder, og sikre effektiv 
anvendelse af FSR-fondene.
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Ændringsforslag 8

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 og 
kriterier for opfyldelsen heraf for at sikre, 
at de nødvendige rammebetingelser for en 
effektiv udnyttelse af EU-støtten er på 
plads. Disse forhåndsbetingelser bør være 
relevante for effektiviteten af FSR-
fondenes bidrag i de relevante tilfælde af 
investering. Opfyldelsen af disse 
forhåndsbetingelser bør vurderes af 
Kommissionen som led i dens vurdering af 
partnerskabsaftalen og programmerne, idet 
der tages hensyn til tidligere erfaringer. I 
tilfælde, hvor en medlemsstat trods 
Kommissionens anbefalinger langt fra 
opfylder en forhåndsbetingelse, bør
Kommissionen have beføjelse til at 
suspendere betalinger til programmet. Når 
Kommissionen træffer afgørelse om 
suspension, bør den tage hensyn til 
suspensionens økonomiske og sociale 
virkninger. Suspensionerne bør ophæves, 
og der bør atter stilles fondsmidler til 
rådighed, så snart medlemsstaten træffer 
de fornødne foranstaltninger.

Ændringsforslag 9

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, 

(18) For hvert program bør der fastlægges 
en resultatramme med henblik på at 
overvåge fremskridtene hen imod de mål, 
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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.

der er fastsat for hvert enkelt program i 
løbet af programmeringsperioden. 
Resultatrammen bør omfatte ambitiøse, 
men realistiske mål og delmål og bør tage 
hensyn til de særlige omstændigheder og 
arten af interventionerne, som er fastsat 
af medlemsstaten. Kommissionen bør 
foretage en resultatgennemgang i 
samarbejde med medlemsstaterne to gange 
i løbet af programmeringsperioden i de år, 
der opnås gensidig enighed om mellem 
medlemsstaten og Kommissionen.
Kommissionen bør yde medlemsstaterne 
den nødvendige tekniske bistand, hvis de 
ikke når de fastsatte mål. I tilfælde, hvor 
der er markante mangler i forhold til at nå 
delmål og mål, bør Kommissionen kunne 
suspendere betalinger til programmet. I 
forbindeelse med afgørelser om at 
suspendere betalinger bør Kommissionen 
tage hensyn til eventuelle ændringer i
økonomiske og sociale omstændigheder, 
der kan have indflydelse på realiseringen 
af delmål eller mål og til suspensionens 
økonomiske og sociale virkninger. 
Suspensionerne bør ophæves, og der bør 
atter stilles fondsmidler til rådighed, så 
snart medlemsstaten træffer de fornødne 
foranstaltninger.

Ændringsforslag 10

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 

(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 under hensyntagen til det nationale 
reformprogram.
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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 forpligtelsern. 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.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) For bedre at mobilisere potentiale 
på lokalt plan er det i det øjemed 
nødvendigt at styrke og fremme 
lokaludvikling styret af lokalsamfundet 
ved at fastsætte fælles bestemmelser og 
sikre nøje samordning af alle FSR-fonde. 
Det er et væsentligt princip, at lokale 
aktionsgrupper, der repræsenterer 
lokalsamfundets interesser, bør have 
ansvaret for at gennemføre 
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lokaludviklingsstrategier. Eksisterende 
Leader-grupper bør anerkendes.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Det er nyttigt at specificere, hvilke 
typer foranstaltninger der kan træffes på 
Kommissionens og medlemsstaternes 
initiativ i form af teknisk bistand med 
støtte fra FSR-fondene.

(36) Det er nyttigt at specificere, hvilke 
typer foranstaltninger der kan træffes på 
Kommissionens og medlemsstaternes 
initiativ i form af teknisk bistand med 
støtte fra FSR-fondene. Medlemsstaterne 
bør sikre, at der ydes tilstrækkelig teknisk 
bistand til de partnere, der anføres i 
denne forordning, herunder tematiske 
paraplyorganisationer og ngo'er, kirker, 
samfundsøkonomiske aktører og netværk 
og foreninger, der repræsenterer lokale 
og regionale myndigheder samt 
bymyndigheder med henblik på at lette 
disses deltagelse i hele 
programmeringsprocessen.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57) Det er nødvendigt at fastsætte lofterne 
for disse midler til målet om investeringer i 
vækst og beskæftigelse og at indføre 
objektive kriterier for deres fordeling 
mellem regioner og medlemsstater. Med 
henblik på at fremme den nødvendige 
fremskyndelse af udviklingen af 
infrastrukturer inden for transport og energi 
samt informations- og 
kommunikationsteknologi i hele Unionen 
bør der oprettes en Connecting Europe-
facilitet. Der bør være et loft for tildelingen 
af de årlige bevillinger fra fondene og 

(57) Det er nødvendigt at fastsætte lofterne 
for disse midler til målet om investeringer i 
vækst og beskæftigelse og at indføre 
objektive kriterier for deres fordeling 
mellem regioner og medlemsstater. Med 
henblik på at fremme den nødvendige 
fremskyndelse af udviklingen af 
infrastrukturer inden for transport og energi 
samt informations- og 
kommunikationsteknologi i hele Unionen 
bør der oprettes en Connecting Europe-
facilitet. Der bør være et loft for tildelingen 
af de årlige bevillinger fra fondene og 
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beløbene overført fra Samhørighedsfonden 
til Connecting Europe-faciliteten i en 
medlemsstat, som fastsættes under 
hensyntagen til kapaciteten i den 
pågældende medlemsstat til at absorbere 
disse bevillinger. Dertil kommer, at det i 
overensstemmelse med det overordnede 
mål om fattigdomsbekæmpelse er 
nødvendigt at omlægge ordningen med 
fødevarebistand til de socialt dårligst 
stillede, så man fremmer social inklusion 
og en harmonisk udvikling af Unionen. Der 
påtænkes indført en mekanisme, der 
overfører midler til dette instrument og 
sikrer, at midlerne består af ESF-
bevillinger, via en implicit modsvarende 
reduktion af den minimumsandel af 
strukturfondsbidraget, der skal tildeles 
ESF i de enkelte lande.

beløbene overført fra Samhørighedsfonden 
til Connecting Europe-faciliteten i en 
medlemsstat, som fastsættes under 
hensyntagen til kapaciteten i den 
pågældende medlemsstat til at absorbere 
disse bevillinger. Dertil kommer, at det i 
overensstemmelse med det overordnede 
mål om fattigdomsbekæmpelse er 
nødvendigt at omlægge ordningen med 
fødevarebistand til de socialt dårligst 
stillede, så man fremmer social inklusion 
og en harmonisk udvikling af Unionen. Der 
påtænkes indført en mekanisme, der 
overfører midler til dette instrument og 
sikrer, at midlerne består af ESF-
bevillinger.

Ændringsforslag 14

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

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 65

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(65) Hvis en by- eller 
territorialudviklingsstrategi forudsætter en 
integreret tilgang, fordi det drejer sig om 
investeringer under mere end et prioriteret 
felt under et eller flere operationelle 

(65) Hvis en by- eller 
landudviklingsstrategi forudsætter en 
integreret tilgang, fordi det drejer sig om 
investeringer under mere end et prioriteret 
felt under et eller flere operationelle 
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programmer, bør foranstaltninger, der 
støttes af fondene, gennemføres som en 
integreret territorial investering under et 
operationelt program.

programmer, bør foranstaltninger, der 
støttes af fondene, gennemføres som en 
integreret territorial investering under et 
operationelt program.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(70) Det er vigtigt, at offentligheden får 
kendskab til EU-fondenes resultater. 
Borgerne har ret til at vide, hvordan 
Unionens økonomiske midler investeres. 
Ansvaret for at sikre, at offentligheden får 
relevante oplysninger, bør ligge hos både 
forvaltningsmyndighederne og 
støttemodtagerne. 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.

(70) Det er vigtigt, at offentligheden får 
kendskab til EU-fondenes resultater. 
Borgerne har ret til at vide, hvordan 
Unionens økonomiske midler investeres. 
Ansvaret for at sikre, at offentligheden får 
relevante oplysninger, bør ligge hos både 
forvaltningsmyndighederne og 
støttemodtagerne, men især hos 
Kommissionen. Ny teknologi gør det 
muligt på en overskuelig måde at 
offentliggøre landespecifikke 
pengestrømme og de resultater, der er 
opnået gennem anvendelse af fondene på 
et centralt websted. 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.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 71

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(71) For at sikre en bred formidling af (71) For at sikre en bred formidling af 
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oplysninger om fondenes resultater og 
Unionens rolle i den forbindelse og for at 
informere potentielle støttemodtagere om 
finansieringsmulighederne bør der i denne 
forordning fastsættes detaljerede 
bestemmelser om informations- og 
kommunikationsforanstaltninger samt visse 
tekniske specifikationer for sådanne 
foranstaltninger.

oplysninger om fondenes resultater og 
Unionens rolle i den forbindelse og for at 
informere potentielle støttemodtagere om 
finansieringsmulighederne bør der i denne 
forordning fastsættes detaljerede 
bestemmelser om informations- og 
kommunikationsforanstaltninger samt visse 
tekniske specifikationer for sådanne 
foranstaltninger, navnlig via de 
organisationer, der repræsenterer de 
forskellige aktører.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 85

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(85) For at beskytte Unionens finansielle 
interesser og sørge for redskaber til at sikre 
en effektiv programgennemførelse bør der 
kunne træffes foranstaltninger, som gør det 
muligt for Kommissionen at suspendere 
betalinger til de prioriterede felter eller 
operationelle programmer.

(85) For at beskytte Unionens finansielle 
interesser og sørge for redskaber til at sikre 
en effektiv programgennemførelse bør der 
kunne træffes foranstaltninger, som gør det 
muligt for Kommissionen at suspendere 
betalinger til de prioriterede felter eller 
operationelle programmer. Når 
Kommissionen træffer afgørelse om 
suspension, bør den tage hensyn til 
suspensionens økonomiske og sociale 
virkninger i den pågældende region.

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 
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 

(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 et supplement til
den fælles strategiske ramme, den 
vejledende afgrænsning af det område og 
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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, 
herunder på ekspertniveau.

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, 
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.
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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 de vedtagne
partnerskabsaftaler 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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "fælles strategisk ramme": det 
dokument, der omsætter målsætningerne 

2) "fælles strategisk ramme": det 
dokument, der skaber en strategisk kurs 
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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

for programmeringsprocessen på 
medlemsstaternes og regionernes niveau, 
letter en sektoriel og territorial 
samordning af EU-interventionerne 
under FSR-fonde med andre relevante 
EU-politikker og -instrumenter og skaber 
mekanismerne til at sikre sammenhæng og
konsekvens i FSR-fondenes 
programmering i forhold til 
medlemsstaternes og Unionens 
økonomiske politikker og 
beskæftigelsespolitikker med henblik på at 
opnå en socialt og miljømæssigt 
bæredygtig udvikling. Kommissionen 
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 142, vedrørende et supplement 
til FSR, som omsætter målsætningerne og 
målene for EU-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst til 
nøgleaktioner for FSR-fondene, og ved 
for hvert tematisk mål at fastlægge 
nøgleaktioner som henstillinger, der skal 
tages hensyn til af de enkelte FSR-fonde, i 
overensstemmelse med 
investeringsprioriteterne, under 
hensyntagen til regionernes forskellige 
behov, udfordringer og muligheder og 
den nødvendige fleksibilitet for regional 
bæredygtig udvikling og med forslag til 
prioriteringer for amarbejde underFSR-
fondene;

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) ”programmering": tilrettelæggelsen, 
beslutningstagningen og fordelingen af de 
finansielle ressourcer i flere faser for over 
en flerårig periode at gennemføre en fælles 
indsats fra Unionen og medlemsstaterne for 
at realisere EU-strategien for intelligent, 

4) "programmering": tilrettelæggelsen, 
beslutningstagningen og fordelingen af de 
finansielle ressourcer i flere faser med 
inddragelse af partnere og i 
overensstemmelse med metoden for 
flerniveaustyring, jf. artikel 5 for over en 
flerårig periode at gennemføre en fælles 
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bæredygtig og inklusiv vækst indsats fra Unionen og medlemsstaterne for 
at realisere EU-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) "statsstøtte": støtte, der falder ind under 
traktatens artikel 107, stk. 1, og som ved 
anvendelsen af denne forordning ligeledes 
anses for at omfatte de minimis-støtte som 
omhandlet i Kommissionens forordning 
(EF) nr. 1998/2006 af 15. december 2006 
om anvendelse af traktatens artikel 87 og 
88 på de minimis-støtte, Kommissionens 
forordning (EF) nr. 1535/2007 af 20. 
december 2007 om anvendelse af EF-
traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-
støtte til produktion af landbrugsprodukter 
og Kommissionens forordning (EF) nr. 
875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af 
EF-traktatens artikel 87 og 88 på de 
minimis-støtte i fiskerisektoren og om 
ændring af forordning (EF) nr. 1860/2004

10) "statsstøtte": støtte, der falder ind under 
artikel 107, stk. 1, i TEUF og som ved 
anvendelsen af denne forordning ligeledes 
anses for at omfatte de minimis-støtte som 
omhandlet i Kommissionens forordning 
(EF) nr. 1998/2006 af 15. december 2006 
om anvendelse af traktatens artikel 87 og 
88 på de minimis-støtte, Kommissionens 
forordning (EF) nr. 1535/2007 af 20. 
december 2007 om anvendelse af EF-
traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-
støtte til produktion af landbrugsprodukter 
og Kommissionens forordning (EF) nr. 
875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af 
EF-traktatens artikel 87 og 88 på de 
minimis-støtte i fiskerisektoren og om 
ændring af forordning (EF) nr. 1860/2004, 
Kommissionens forordning (EU) nr. 
360/2012 af 25. april 2012 om anvendelse 
af artikel 107 og 108 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde på de 
minimis-støtte ydet til virksomheder, der 
udfører tjenesteydelser af almindelig 
økonomisk interesse1, samt støtte i form af 
offentlig tjeneste ydet til visse 
virksomheder, der har fået overdraget at 
udføre tjenesteydelser af almindelig 
økonomisk interesse inden for 
betydningen af Kommissionens afgørelse 
2012/21/EU af 20. december 2011 om 
anvendelse af artikel 106, stk. 2, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde på statsstøtte i form af 
kompensation for offentlig tjeneste ydet til 
visse virksomheder, der har fået 
overdraget at udføre tjenesteydelser af 
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almindelig økonomisk interesse2.

_______________
1 EFT L 114 af 26.4.2012, s. 8.
2 EFT L 7 af 11.1.2012, s. 3.

Begrundelse

Eftersom udførelse af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse er en form for 
statsstøtte, bør dette medtages under definitionen af "statsstøtte".

Ændringsforslag 24

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 som fastsat i artikel 
5 i denne forordning, 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 under hensyntagen til det 
nationale reformprogram og til 
regionernes forskellige behov og 
garantere den nødvendige fleksibilitet i 
regionernes bæredygtige udvikling, og 
som er godkendt af Kommissionen efter 
vurdering og dialog med medlemsstaten.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 24 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

24a) "forhåndsbetingelse": en konkret og 
præcist foruddefineret, afgørende faktor, 
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som er en nødvendig forudsætning for og 
har en reel forbindelse til og direkte 
indflydelse på den effektive 
gennemførelse af det konkrete indhold af 
investeringen, som skal finansieres af 
FSR-fondene.

Ændringsforslag 26

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 supplerer 
nationale, regionale og lokale 
interventioner, med henblik på at forfølge 
EU-strategien for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst i overensstemmelse med 
de nationale reformprogrammer og under 
hensyntagen til artikel 9 i TEUF, de 
integrerede retningslinjer, de 
landespecifikke henstillinger i henhold til 
artikel 121, stk. 2, i TEUF og de relevante 
rådshenstillinger vedtaget i henhold til 
artikel 148, stk. 4, i TEUF.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen og medlemsstaterne 
sørger for sammenhæng mellem på den ene 
side FSR-fondenes støtte og på den anden 
side Unionens politikker og prioriteter og 
komplementaritet med andre af Unionens 
instrumenter.

2. Kommissionen og medlemsstaterne 
sørger for sammenhæng mellem på den ene 
side FSR-fondenes støtte og på den anden 
side Unionens relevante politikker og 
prioriteter, herunder de horisontale mål, 
og komplementaritet med andre af 
Unionens instrumenter.

Ændringsforslag 28
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Bestemmelser om gennemførelsen og 
anvendelsen af FSR-fondene, og især de 
finansielle og administrative ressourcer, 
der er nødvendige for gennemførelsen af 
FSR-fondene i forbindelse med 
rapportering, evaluering, forvaltning og 
kontrol, skal tage hensyn til 
proportionalitetsprincippet i forbindelse 
med omfanget af den tildelte støtte.

5. Bestemmelser om gennemførelsen og 
anvendelsen af FSR-fondene, og især de 
finansielle og administrative ressourcer, 
der er nødvendige for gennemførelsen af 
FSR-fondene i forbindelse med 
rapportering, evaluering, forvaltning og 
kontrol, skal tage hensyn til 
proportionalitetsprincippet i forbindelse 
med omfanget af den tildelte støtte og 
modtagernes størrelse.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen og medlemsstaterne 
sikrer en effektiv udnyttelse af FSR-
fondene, bl.a. gennem overvågning, 
rapportering og evaluering.

9. Kommissionen og medlemsstaterne 
sikrer en effektiv udnyttelse af FSR-
fondene, bl.a. gennem overvågning, 
rapportering og evaluering, idet potentielle 
modtagere informeres om 
finansieringsmuligheder, og idet 
samhørighedspolitikkens rolle og 
resultater offentliggøres.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Kommissionen og medlemsstaterne 
varetager deres respektive funktioner i 
forbindelse med FSR-fondene med henblik 
på at reducere den administrative byrde for 
støttemodtagerne.

10. Kommissionen og medlemsstaterne 
varetager deres respektive funktioner i 
forbindelse med FSR-fondene med henblik 
på at reducere den administrative byrde for 
støttemodtagerne, og for nationale, 
regionale og lokale offentlige 
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myndigheder og organer, der optræder 
som forvaltningsmyndigheder på 
forskellige administrative niveauer.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

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 
myndigheder et partnerskab med følgende 
partnere:

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(a) de andre relevante offentlige 
myndigheder

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

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, heriblandt 
nonprofitorganisationer, der fremmer 
social inklusion og organisationer, der er 
aktive inden for kultur-, uddannelses- og 
ungdomspolitik, og organer, som er 
ansvarlige for at fremme ligestilling 
mellem kønnene og ikke-
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forskelsbehandling.

Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne inddrager de 
institutioner, organisationer og grupper i 
partnerskabet, som kan have betydning 
for gennemførelsen af programmerne 
eller måtte være berørt af gennemførelsen 
af dem. Der tages særligt hensyn til 
grupper, der kan være berørt af 
programmerne, men kun vanskeligt kan 
øve indflydelse på dem, navnlig de 
svageste og mest marginaliserede grupper.

Ændringsforslag 35

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, 
overvågningen og evalueringen af 
programmerne. Partnerne deltager i 
overvågningsudvalgene for programmerne.

2. I overensstemmelse med metoden med 
flerniveaustyring og med 
partnerskabsaftalen, jf. stk. 1, inddrages 
de partnere, der repræsenterer de 
forskellige territoriale niveauer og 
afspejler medlemsstaternes institutionelle 
struktur, af medlemsstaterne rettidigt og 
konsekvent på alle stadier af
udarbejdelsen af partnerskabsaftaler og 
statusrapporter og på alle stadier af
forberedelsen, gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen af 
programmerne. Partnerne deltager i 
overvågningsudvalgene for programmerne.

Ændringsforslag 36
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende en europæisk adfærdskodeks, 
som opstiller mål og kriterier til støtte for 
gennemførelsen af partnerskaber og til 
fremme af udveksling af oplysninger, 
erfaringer, resultater og god praksis blandt 
medlemsstaterne.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 med 
henblik på efter høring af 
arbejdsmarkedets parter, økonomiske 
interesseorganisationer på europæisk 
plan og europæiske partnerorganisationer
at udarbejde en europæisk adfærdskodeks, 
som opstiller mål og kriterier til støtte for 
gennemførelsen af partnerskaber og til 
fremme af udveksling af oplysninger, 
erfaringer, resultater og god praksis blandt 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 37

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Ved gennemførelsen af FSR-fondene 
sikrer de kompetente myndigheder, at de i 
artikel 5, stk. 1, litra c), omhandlede 
partnere deltager passende i og har 
adgang til de finansielle foranstaltninger, 
navnlig inden for fattigdomsbekæmpelse 
og social inklusion, ligestilling mellem 
mænd og kvinder og lige muligheder.  

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 7 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fremme af ligestilling mellem mænd og 
kvinder og ikke-forskelsbehandling

Fremme af lige muligheder og ikke-
forskelsbehandling
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Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, 
at ligestilling mellem mænd og kvinder og 
integrering af kønsaspektet fremmes i 
forbindelse med udarbejdelsen og 
gennemførelsen af programmerne.

Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer 
ligestilling mellem kvinder og mænd og 
konsekvent integrering af kønsaspektet på 
alle stadier af udarbejdelsen, 
programmeringen og gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen af FSR-
fondene på rettidig og konsekvent vis, idet 
metoderne til vurdering af 
kønsbudgettering finder anvendelse.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne og Kommissionen tager 
passende skridt til at forhindre enhver 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering 
under udarbejdelsen og gennemførelsen af 
programmerne.

Medlemsstaterne og Kommissionen tager 
passende skridt til at fremme lige 
muligheder og forhindre enhver 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering og 
sikrer, at der ikke sker opdeling under 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
programmerne og er særlig 
opmærksomme på dem, der oplever flere 
former for forskelsbehandling.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 a
Tilgængelighed for handicappede

Medlemsstaterne og Kommissionen 
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sikrer, at tilgængeligheden for 
handicappede sikres på alle stadier af 
tilrettelæggelsen og gennemførelsen af 
programmerne.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) styrkelse af de små og mellemstore 
virksomheders, landbrugssektorens (for 
ELFUL) og fiskeri- og akvakultursektorens 
(for EHFF) konkurrenceevne

3) styrkelse af de små og mellemstore 
virksomheders, mikrovirksomhedernes og
de selvstændiges samt landbrugssektorens 
(for ELFUL) og fiskeri- og 
akvakultursektorens (for EHFF) 
konkurrenceevne

Ændringsforslag 43

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 biodiversiteten
og fremme af energi- og
ressourceeffektivitet

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) fremme af beskæftigelse og støtte til 
arbejdskraftens mobilitet

8) fremme af bæredygtig beskæftigelse og 
kvalitetsbeskæftigelse og støtte til 
arbejdskraftens frivillige mobilitet
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Ændringsforslag 45

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) fremme af social inklusion og 
bekæmpelse af fattigdom

9) fremme af social inklusion og 
bekæmpelse af fattigdom og 
forskelsbehandling:

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) investeringer i uddannelse, 
kvalifikationer og livslang læring

10) investeringer i uddannelse, 
erhvervsuddannelse, kvalifikationer og 
livslang læring

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) investeringer i tilgængelighed for 
personer med reduceret mobilitet, 
herunder ældre mennesker og 
handicappede

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11) styrkelse af den institutionelle kapacitet 
og effektiv offentlig forvaltning.

11) styrkelse af den institutionelle kapacitet 
og effektiv offentlig forvaltning samt 
fremme af kapacitetsopbygning for  
aktørerne.
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Ændringsforslag 49

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 skaber en fælles strategisk ramme
jf. bilag -1, en strategisk kurs for 
programmeringsprocessen på 
medlemsstaternes og regionernes niveau 
og for FSR-fondenes bidrag til opfyldelse 
af EU-strategien for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst, under hensyntagen til 
regionernes forskellige behov, 
udfordringer og muligheder og den 
nødvendige fleksibilitet for regional 
bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indhold Indhold

Den fælles strategiske ramme fastsætter: Den fælles strategiske ramme fastsætter i 
samarbejde med arbejdsmarkedets parter 
og økonomiske interesseorganisationer på 
europæisk plan:

a) for hvert tematisk mål de 
nøgleaktioner, der skal støttes af de 
enkelte FSR-fonde
b) de vigtigste territoriale udfordringer, 
som byområder, landdistrikter, 
kystområder og fiskeriområder samt 
områder med særlige territoriale 
karakteristika står over for, jf. traktatens 
artikel 174 og 349, der skal tages op af 
FSR-fondene
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c) horisontale principper og politiske mål 
for gennemførelsen af FSR-fondene

c) horisontale principper og politiske mål 
for gennemførelsen af FSR-fondene

d) prioriterede områder for 
samarbejdsaktiviteter for hver af FSR-
fondene, under hensyntagen til eventuelle 
makroregionale strategier og 
havområdestrategier
e) mekanismer for koordinering mellem 
FSR-fondene og med andre relevante EU-
politikker og -instrumenter, herunder 
eksterne samarbejdsinstrumenter

e) mekanismer for koordinering mellem 
FSR-fondene og med andre relevante EU-
politikker og -instrumenter, herunder 
eksterne samarbejdsinstrumenter

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 instrumenter under andre 
unionspolitikker og, i overensstemmelse 
med de nationale reformprogrammer, de 
relevante landespecifikke henstillinger i 
henhold til artikel 121, stk. 2, i TEUF og 
de relevante rådshenstillinger vedtaget i 
henhold til artikel 148, stk. 4 iTEUF.

Kommissionen tillægges beføjelser til 
senest tre måneder efter vedtagelsen af 
denne forordning at vedtage en delegeret 
retsakt i overensstemmelse med artikel 
142 med henblik på at supplere den fælles 
strategiske ramme med følgende:
a) for hvert tematisk mål de anbefalinger 
til nøgleaktioner, der skal støttes af de 
enkelte FSR-fonde
b) de vigtigste territoriale udfordringer, 
som byområder, landdistrikter, 
kystområder og fiskeriområder samt 
områder med særlige territoriale 
karakteristika står over for, jf. artikel 174 
og 349 i TEUF, der skal tages op af FSR-
fondene
c) prioriterede områder for 
samarbejdsaktiviteter for hver af FSR-
fondene, under hensyntagen til eventuelle 
makroregionale strategier og 
havområdestrategier i overensstemmelse 
med medlemsstaternes prioriteter
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Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 12 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vedtagelse og revision udgår
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.
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 overensstemmelse med 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.

Ændringsforslag 52

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 
samarbejde med de regionale 
myndigheder en partnerskabsaftale for 
perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. 
december 2020.

Ændringsforslag 53
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Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Partnerskabsaftalen udarbejdes af 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
partnere, der er nævnt i artikel 5. 
Partnerskabsaftalen udarbejdes i samråd 
med Kommissionen.

2. Partnerskabsaftalen udarbejdes af 
medlemsstaterne og de regionale 
myndigheder i samarbejde med de 
partnere, der er nævnt i artikel 5. 
Partnerskabsaftalen udarbejdes i samråd 
med Kommissionen.

Ændringsforslag 54

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 
seks måneder efter vedtagelsen af den 
fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) en analyse af skævheder og 
udviklingsbehov med henvisning til de 
tematiske mål og nøgleaktioner fastlagt i 
den fælles strategiske ramme og de mål, 
der er fastsat 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

i) en analyse af skævheder og bæredygtige
udviklingsbehov med henvisning til de 
tematiske mål, til de horisontale 
principper i artikel 6, 7 og 8 i denne 
forordning og til de anbefalede aktioner 
fastlagt i den fælles strategiske ramme 
under hensyntagen til de mål, der er 
fastsat i de relevante landespecifikke 
henstillinger i henhold til artikel 121, stk. 
2, i TEUF og de relevante rådshenstillinger 
vedtaget i henhold til artikel 148, stk. 4 i 
TEUF samt medlemsstaternes nationale 
reformprogrammer
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Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) en kortfattet analyse af 
forhåndsevalueringerne af programmerne, 
der begrunder udvælgelsen af tematiske 
mål og den vejledende fordeling af FSR-
fondsmidlerne

ii) en kortfattet analyse af programmerne, 
der begrunder udvælgelsen af tematiske 
mål, den vejledende fordeling af FSR-
fondsmidlerne og et sammendrag af de 
vigtigste forventede resultater for hver af 
FSR-fondene

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) for hvert tematisk mål en 
sammenfatning af de vigtigste forventede 
resultater for hver af FSR-fondene

udgår

Ændringsforslag 58

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) de ordninger, der skal sikre en integreret 
tilgang til anvendelsen af FSR-fondene til 
territorial udvikling af byområder, 
landdistrikter, kystområder og 
fiskeriområder og områder med særlige 
territoriale karakteristika, navnlig 
ordningerne for anvendelse af artikel 28, 
29 og 99, eventuelt ledsaget af en liste over 
de byer, der deltager i den 
byudviklingsplatform, der henvises til i 
artikel 8 i EFRU-forordningen

ii) de ordninger, der skal sikre en integreret 
tilgang til anvendelsen af FSR-fondene til 
territorial udvikling af byområder, 
landdistrikter, kystområder og 
fiskeriområder og områder med særlige 
territoriale karakteristika, navnlig 
ordningerne for anvendelse af artikel 28, 
29 og 99, eventuelt ledsaget af en 
vejledende liste over de byer, der deltager i 
den byudviklingsplatform, der henvises til i 
artikel 8 i EFRU-forordningen
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Ændringsforslag 59

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 geografiske 
områder, der er mest berørte af fattigdom, 
eller hos målgrupper med høj risiko for 
forskelsbehandling eller fattigdom og 
social udstødelse med særligt fokus på 
handicappede og marginaliserede 
befolkningsgrupper, herunder den 
vejledende finansielle tildeling for de 
relevante FSR-fonde, med henblik på at 
bidrage til gennemførelse af de nationale 
strategier til bekæmpelse af fattigdom

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Den måde, hvorpå FSR-fondene vil 
bidrage til at levere en integreret national 
strategi for fattigdomsbekæmpelse som 
beskrevet i de nationale 
reformprogrammer om fremme af 
inklusion af alle grupper, som risikerer 
fattigdom og social udstødelse, som 
påpeget i de nationale sociale rapporter;

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en integreret tilgang til at 
imødekomme de specifikke behov i de 
geografiske områder, der er mest berørt af 
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arbejdsløshed, med særligt fokus på 
ungdomsarbejdsløshed, herunder 
foranstaltninger til reduktion af denne 
som led i alle fondenes strategier og de 
finansielle tildelinger til dette formål

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra d – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) en sammenfatning af vurderingen af 
opfyldelsen af forhåndsbetingelserne og af 
de foranstaltninger, der træffes på nationalt 
og regionalt plan, og tidsplanen for deres 
gennemførelse, hvis forhåndsbetingelserne 
ikke er opfyldt

ii) en sammenfatning af vurderingen af 
opfyldelsen af relevante 
forhåndsbetingelserne og af de 
foranstaltninger, der træffes på nationalt og 
regionalt plan, og tidsplanen for deres 
gennemførelse, hvis forhåndsbetingelserne 
ikke er opfyldt

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra d – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) de foranstaltninger, der er truffet for at 
inddrage partnere, og deres rolle i 
udarbejdelsen af partnerskabsaftalen og 
statusrapporten, jf. artikel 46

iv) de foranstaltninger, der er truffet for at 
gennemføre metoden med 
flerniveaustyring og inddrage de partnere, 
der er nævnt i artikel 5, aktionernes 
effektivitet og den vejledende liste over 
partnere og disses rolle i udarbejdelsen af 
partnerskabsaftalen og statusrapporten, jf. 
artikel 46

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra d – nr. iv a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv a) oplysninger om de juridiske og 
administrative hindringer for 
gennemførelsen af partnerskabet i 
national sammenhæng og de planlagte 
foranstaltninger til at tage hånd om disse 
hindringer

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra d – nr. iv b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv b) oplysninger om de relevante 
eksisterende nationale, regionale og 
lokale partnerskabs- og 
flerniveaustyringsstrukturer og 
muligheder for at tage hensyn til disse

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra e – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) en vurdering af, hvorvidt der er behov 
for at styrke den administrative kapacitet 
hos myndighederne og, hvis det er 
relevant, hos støttemodtagerne, og hvilke 
foranstaltninger der skal træffes i den 
forbindelse

i) en vurdering af, hvorvidt der er behov 
for at styrke den administrative kapacitet 
hos myndighederne og hos 
støttemodtagerne og de partnere, der er 
nævnt i artikel 5, stk. 1, litra a), b) og c), 
og hvilke foranstaltninger der skal træffes i 
den forbindelse

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2
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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 de elementer i
partnerskabsaftalen, som falder ind under 
artikel 14, litra a), nr. iii)-iv) og nr. vi)-
vii), og litra d), nr. i)-iii), senest fire 
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.

Ændringsforslag 68

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, 
under hensyntagen til nationale og
regionale behov.

Medlemsstaterne koncentrerer støtten i 
overensstemmelse med de fondsspecifikke 
regler om aktioner, der giver den største 
merværdi i forhold til at nå de 
overordnede mål for EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
og tager de udfordringer op, som omsættes 
i praksis i det nationale reformprogram 
og andre strategier, og som 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, 
under hensyntagen til nationale, regionale 
og lokale behov.

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Der fastsættes forhåndsbetingelser og 
kriterier for opfyldelse heraf for de enkelte 
FSR-fonde i de fondsspecifikke regler.

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne vurderer, om de 
gældende forhåndsbetingelser er overholdt.

2. Medlemsstaterne vurderer, om de 
forhåndsbetingelser, som er relevante for 
effektiviteten af fondenes bidrag i de 
relevante investeringstilfælde, og
kompetencefordelingen mellem de 
forskellige forvaltningsniveauer er 
overholdt.. Denne vurdering baseres på en 
fælles metodologi og omfatter de partnere, 
der er nævnt i artikel 5.

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen vurderer oplysningerne 
om opfyldelsen af forhåndsbetingelserne i 
forbindelse med sin vurdering af 
partnerskabsaftalen og programmerne. Den 
kan ved vedtagelsen af et program 
beslutte at suspendere alle eller en del af 
de mellemliggende betalinger til et 
program, indtil foranstaltninger for at 
opfylde forhåndsbetingelser er 
gennemført på tilfredsstillende vis. 
Manglende gennemførelse af 
foranstaltninger for at opfylde en 
forhåndsbetingelse inden den frist, der er 
fastsat i programmet, kan begrunde en 
suspension af betalinger fra 

5. Kommissionen vurderer oplysningerne 
om opfyldelsen af forhåndsbetingelserne i 
forbindelse med sin vurdering af 
partnerskabsaftalen og programmerne. 
Manglende gennemførelse af 
foranstaltninger for at opfylde en 
forhåndsbetingelse inden den frist, der er 
fastsat i programmet, kan begrunde en 
suspension af betalinger fra 
Kommissionen. Når Kommissionen 
træffer afgørelse om suspension, skal den 
tage hensyn til suspensionens økonomiske 
og sociale virkninger. Manglende 
overholdelse af allerede opfyldte 
forhåndsbetingelser under gennemførelsen 
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Kommissionen. af programmet kan ligeledes begrunde en 
suspension af betalinger fra 
Kommissionen. Suspensionerne ophæves, 
og der bør atter stilles fondsmidler til 
rådighed, så snart medlemsstaten træffer 
de fornødne foranstaltninger.

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Ved foranstaltninger i henhold til stk. 
5 tager Kommissionen behørigt hensyn til 
situationen i den pågældende medlemsstat 
og tidligere erfaringer med hensyn til 
opfyldelse af relevante 
forhåndsbetingelser.

Ændringsforslag 73

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.

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen foretager i samarbejde 
med medlemsstaterne en gennemgang af 
resultaterne af programmerne i hver 
medlemsstat i 2017 og 2019 med 
henvisning til den resultatramme, der er 
fastlagt i partnerskabsaftalen og 
programmet. Metoden til fastlæggelse af 
resultatrammen er fastsat i bilag I.

1. Kommissionen foretager i samarbejde 
med medlemsstaterne en gennemgang af 
resultaterne af programmerne i hver 
medlemsstat med henvisning til den 
resultatramme, der er fastlagt i 
partnerskabsaftalen og programmet. 
Resultatgennemgangen gennemføres to 
gange i løbet af programmeringsperioden.
Medlemsstaten og Kommissionen træffer 
aftale om, i hvilke år gennemgangen skal 
finde sted. Metoden til fastlæggelse af 
resultatrammen er fastsat i bilag I.

Begrundelse

For at sikre fleksibilitet under hensyntagen til situationen i forskellige medlemsstater bør der 
træffes gensidig aftale om de nærmere bestemmelser vedrørende resultatgennemgangen af 
medlemsstaterne og Kommissionen.

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved gennemgangen undersøges 
realiseringen af programmernes delmål 
inden for prioriteterne på baggrund af 
oplysningerne og vurderingerne i de 
statusrapporter, medlemsstaterne 
forelægger i 2017 og 2019.

2. Ved gennemgangen undersøges 
realiseringen af programmernes delmål 
inden for prioriteterne på baggrund af 
oplysningerne og vurderingerne i de 
statusrapporter, medlemsstaterne 
forelægger i de år, hvor der foretages 
resultatgennemgang.

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I gennemgangen tages der hensyn til 
eventuelle ændringer i økonomiske og 
sociale omstændigheder, som kan have 
indflydelse på opfyldelsen af 
programmernes delmål.

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Foruden ovennævnte gennemgang er 
der behov for en vedvarende overvågning, 
der udføres af Kommissionen og fungerer 
som et tidligt varslingssystem, så man kan 
afdække programmer, som ikke har 
bidraget til at nå FSR-fondenes mål med 
henblik på at forhindre suspensionen af 
betalingerne.

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

1. Hvis resultatgennemgangen i året for 
den første gennemgang viser, at en 
prioritet inden for et program ikke har nået 
de delmål, der er fastsat for året inden året 
for første resultatgennemgang, retter 
Kommissionen henstillinger til den 
pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

2. På grundlag af den endelige 
gennemgang i året for den anden 
resultatgennemgang 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, idet der bl.a. 
tages hensyn til ydre omstændigheder og 
ændringer af EU's og den pågældende 
medlemsstats BNP. Kommissionen 
godkender ændringen af de pågældende 
programmer i overensstemmelse med 
artikel 26.

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

3. Hvis en resultatgennemgang, jf. stk. 2,
dokumenterer, at en prioritet i væsentlig 
grad 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 og i 
overensstemmelse med Kommissionens 
tidligere bemærkninger. Når 
Kommissionen træffer afgørelse om 
suspension, skal den tage hensyn til 
suspensionens økonomiske og sociale 
virkninger. Suspensionen ophæves, og der
stilles atter fondsmidler til rådighed, så 
snart medlemsstaten træffer de fornødne 
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foranstaltninger.

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Kapitel 4 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Makroøkonomiske betingelser Hjælp til medlemsstater med alvorlige 
budgetmæssige vanskeligheder

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Programmerne udarbejdes af 
medlemsstaterne eller en af 
medlemsstaterne udpeget myndighed i 
samarbejde med partnerne.

2. Programmerne udarbejdes af 
medlemsstaterne eller en af 
medlemsstaterne udpeget myndighed i 
samarbejde med partnerne, jf. artikel 5. De 
enkelte medlemsstrater udarbejder en 
høringsplan og offentliggør resultaterne 
af høringerne inden afslutningen på 
programmerne.
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Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne forelægger 
programmerne samtidig med
partnerskabsaftalen; dette gælder dog ikke 
programmer vedrørende europæisk 
territorialt samarbejde, som fremlægges 
senest seks måneder efter godkendelsen af 
den fælles strategiske ramme. Alle 
programmer skal ledsages af en 
forhåndsevaluering, jf. artikel 48.

3. Medlemsstaterne forelægger 
programmerne inden for tre måneder efter 
fremlæggelse af partnerskabsaftalen; dette 
gælder dog ikke programmer vedrørende 
europæisk territorialt samarbejde, som 
fremlægges senest ni måneder efter 
vedtagelsen af den fælles strategiske 
ramme. Alle programmer skal ledsages af 
en forhåndsevaluering, jf. artikel 48.

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Der tilskyndes kraftigt til anvendelse 
af flerfondsprogrammer (EFRU, ESF, 
Samhørighedsfonden, ELFUL, EHFF). 
Kommissionen vedtager med henblik 
herpå enhver foranstaltning, der har til 
formål at sikre, at forberedelsen og 
gennemførelsen af sådanne programmer 
respekterer proportionalitetsprincippet for 
fondene.

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver prioritet skal omfatte indikatorer til 
vurdering af programmets gennemførelse 
hen imod realiseringen af målene som 
grundlag for overvågning, evaluering og 
resultatgennemgang. De skal bl.a. omfatte:

Hver prioritet skal omfatte kvalitative og 
kvantitative indikatorer, baseret på 
medlemsstaternes tidligere resultater og 
udfordringer i overensstemmelse med de 
horisontale principper i artikel 6, 7 og 8, 
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til vurdering af programmets 
gennemførelse hen imod realiseringen af 
målene som grundlag for overvågning, 
evaluering og resultatgennemgang. De 
skal bl.a. omfatte:

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For hver FSR-fond fastsætter de 
fondsspecifikke regler fælles indikatorer, 
og de kan foreskrive programspecifikke 
indikatorer.

For hver FSR-fond fastsætter de 
fondsspecifikke regler fælles kvalitative og 
kvantitative indikatorer, og de kan 
foreskrive programspecifikke indikatorer.

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvert program, bortset fra dem, der 
udelukkende omfatter teknisk bistand, 
indeholder en beskrivelse af 
foranstaltningerne med henblik på at tage 
hensyn til principperne i artikel 7 og 8.

Hvert program, bortset fra dem, der 
udelukkende omfatter teknisk bistand, 
indeholder en beskrivelse af 
foranstaltningerne med henblik på at tage 
hensyn til principperne i artikel 7, 7a og 8 
og tilsvarende kvalitative og kvantitative 
indikatorer baseret på medlemsstaternes 
tidligere resultater og udfordringer.

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vurderer sammenhængen 
mellem programmerne og denne
forordning, de fondsspecifikke regler, 

1. Kommissionen vurderer sammenhængen 
mellem programmerne og denne 
forordning, de fondsspecifikke regler, 
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deres effektive bidrag til de tematiske mål 
og de EU-prioriteter, der er specifikke for 
hver enkelt FSR-fond, den fælles 
strategiske ramme, partnerskabsaftalen og 
de landespecifikke henstillinger i henhold 
til traktatens artikel 121, stk. 2, og de 
relevante rådshenstillinger vedtaget i 
henhold til traktatens artikel 148, stk. 4, 
under hensyntagen til 
forhåndsevalueringen. Vurderingen skal 
bl.a. se på, om programmets strategi, de 
tilsvarende målsætninger, indikatorer og 
mål og tildelingen af budgetmidler er 
tilstrækkelig.

deres effektive bidrag til de tematiske mål 
og de EU-prioriteter, der er specifikke for 
hver enkelt FSR-fond, den fælles 
strategiske ramme, partnerskabsaftalen og 
de relevante landespecifikke henstillinger i 
henhold til traktatens artikel 121, stk. 2, og 
de relevante rådshenstillinger vedtaget i 
henhold til traktatens artikel 148, stk. 4, 
under hensyntagen til 
forhåndsevalueringen. Vurderingen skal 
bl.a. se på, om programmets strategi, de 
tilsvarende målsætninger, indikatorer og 
mål og tildelingen af budgetmidler er 
tilstrækkelig.

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anmodninger om ændring af programmer, 
der indgives af en medlemsstat, skal være 
behørigt begrundet og skal navnlig 
fastsætte de forventede virkninger af 
ændringerne af programmet for EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst og de specifikke mål, der er 
fastsat i programmet, under hensyntagen til 
den fælles strategiske ramme og 
partnerskabsaftalen. De ledsages af det 
reviderede program og, hvor det er 
relevant, en revideret partnerskabsaftale.

Anmodninger om ændring af programmer, 
der indgives af en medlemsstat, skal være 
behørigt begrundet og skal navnlig 
fastsætte de forventede virkninger af 
ændringerne af programmet for EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, bæredygtig udvikling og de 
specifikke mål, der er fastsat i programmet, 
under hensyntagen til den fælles strategiske 
ramme og partnerskabsaftalen. De ledsages 
af det reviderede program og, hvor det er 
relevant, en revideret partnerskabsaftale.

Ændringsforslag 91

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændring af programmer foretages i 
henhold til de i artikel 24 fastsatte krav, 
navnlig dem, der vedrører de horisontale 
principper, herunder 
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partnerskabsprincippet og metoden med 
flerniveaustyring. Anmodninger om 
ændring af programmer baseres også på 
reviderede programmer og, hvor det er 
relevant, på en revideret 
partnerskabsaftale.

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EIB kan efter anmodning fra 
medlemsstaterne deltage i udarbejdelsen af 
partnerskabsaftalen og i aktiviteter med 
tilknytning til udarbejdelsen af operationer, 
navnlig store projekter, finansielle 
instrumenter og offentlig-private 
partnerskaber.

1. EIB kan efter anmodning fra 
medlemsstaterne deltage i udarbejdelsen af 
partnerskabsaftalen og i aktiviteter med 
tilknytning til udarbejdelsen af operationer, 
projekter i større og mindre målestok, som 
rummer et betydeligt potentiale for 
innovation, finansielle instrumenter og 
offentlig-private partnerskaber.

Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) være udformet med henblik på at tage 
hensyn til lokale behov og lokalt potentiale 
og omfatte nyskabende elementer i den 
lokale sammenhæng, networking og, hvis 
det er relevant, samarbejde.

(d) være udformet med henblik på at tage 
hensyn til lokale behov og lokalt potentiale 
og omfatte nyskabende og sociokulturelle 
elementer i den lokale sammenhæng, 
networking og, hvis det er relevant, 
samarbejde.

Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udvælges af et udvælgelsesudvalg, der er 
nedsat til dette formål af programmernes 
relevante forvaltningsmyndigheder. De 
parter, der er anført i artikel 5, 
repræsenteres i dette udvalg. Der sikres 
navnlig en stærk repræsentation af 
arbejdsmarkedets parter.

Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) rådgivningsomkostninger

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finansielle instrumenter kan kombineres 
med tilskud, rentegodtgørelser og tilskud 
til garantigebyrer. I sådant tilfælde skal der 
føres særskilte optegnelser for hver 
finansieringsform.

Finansielle instrumenter kan kombineres 
med tilskud, rentegodtgørelser, 
mikrokreditter og tilskud til 
garantigebyrer. I sådant tilfælde skal der 
føres særskilte optegnelser for hver 
finansieringsform.

Ændringsforslag 97

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende nærmere bestemmelser om 
forhåndsvurdering af finansielle 
instrumenter, kombinationen af støtte til 
endelige modtagere via tilskud, 

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende nærmere bestemmelser om 
forhåndsvurdering af finansielle 
instrumenter, kombinationen af støtte til 
endelige modtagere via tilskud, 
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rentegodtgørelser, tilskud til garantigebyrer 
og finansielle instrumenter, supplerende 
særlige regler om udgifternes 
støtteberettigelse og bestemmelser om, 
hvilke typer aktiviteter der ikke støttes via 
finansielle instrumenter.

rentegodtgørelser, tilskud til 
garantigebyrer, mikrokreditter og 
finansielle instrumenter, supplerende 
særlige regler om udgifternes 
støtteberettigelse og bestemmelser om, 
hvilke typer aktiviteter der ikke støttes via 
finansielle instrumenter.

Ændringsforslag 98

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bidrag i naturalier er ikke 
støtteberettigede udgifter inden for 
finansielle instrumenter, undtagen bidrag i 
form af jord eller fast ejendom i 
forbindelse med investeringer med henblik 
på at støtte byudvikling og byfornyelse, 
hvor jord eller fast ejendom udgør en del af 
investeringen. Sådanne bidrag i form af 
jord eller fast ejendom er støtteberettigede, 
forudsat at betingelserne i artikel 59 er 
opfyldt.

3. Bidrag i naturalier er ikke 
støtteberettigede udgifter inden for 
finansielle instrumenter, undtagen bidrag i 
form af jord eller fast ejendom i 
forbindelse med investeringer med henblik 
på at støtte by- og/eller
landdistriktsudvikling og by- og/eller
landdistriktsfornyelse, hvor jord eller fast 
ejendom udgør en del af investeringen. 
Sådanne bidrag i form af jord eller fast 
ejendom er støtteberettigede, forudsat at 
betingelserne i artikel 59 er opfyldt.

Ændringsforslag 99

Forslag til forordning
Artikel 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
kapitalressourcer og indtjening og andre 
indtægter eller afkast, som kan henføres til 
støtte fra FSR-fondene til det finansielle 
instrument, anvendes i overensstemmelse 
med målene for programmet i en periode 
på mindst ti år efter afslutningen af 
programmet.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
kapitalressourcer og indtjening og andre 
indtægter eller afkast, som kan henføres til 
støtte fra FSR-fondene til det finansielle 
instrument, anvendes i overensstemmelse 
med målene for programmet i en periode 
på mindst syv år efter afslutningen af 
programmet. Det resterende beløb efter 
denne periode overføres til Den 
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Europæiske Unions budget.

Ændringsforslag 100

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forvaltningsmyndigheden sender 
Kommissionen en særlig rapport, der 
dækker de operationer, som omfatter 
finansielle instrumenter, som et bilag til 
den årlige gennemførelsesrapport.

1. Forvaltningsmyndigheden sender 
Kommissionen en særlig rapport, der 
dækker de operationer, som omfatter 
finansielle instrumenter, som et bilag til 
den årlige gennemførelsesrapport og er 
opmærksom på at undgå dobbeltarbejde 
og yderligere administrative byrder.

Ændringsforslag 101

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Overvågningsudvalget sammensættes af 
repræsentanter for 
forvaltningsmyndigheden, eventuelle 
bemyndigede organer og repræsentanter 
for partnerne. Hvert medlem af 
overvågningsudvalget har stemmeret.

1. Overvågningsudvalget sammensættes af 
repræsentanter for 
forvaltningsmyndigheden, eventuelle 
bemyndigede organer og repræsentanter 
for de i artikel 5 omhandlede partnere, 
idet der tages særligt hensyn til de 
partnere, der er involveret i udarbejdelsen 
af de pågældende programmer. Hvert 
medlem af overvågningsudvalget har 
stemmeret. Medlemsstaterne sikrer en 
ligelig repræsentation af kønnene i 
overvågningsudvalget.

Ændringsforslag 102

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Partnerne vælger og udpeger de 
medlemmer, der repræsenterer dem i 
overvågningsudvalget.

Ændringsforslag 103

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Listen over medlemmerne af 
overvågningsudvalget offentliggøres.

Ændringsforslag 104

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Det organ, som varetager 
formandskabet, påtager sig rollen som 
administrativ ledelse, der bistår partnerne 
i varetagelsen af deres opgaver og leder 
forberedelsen og gennemførelsen af 
møderne og sikrer et godt resultat af disse. 

Ændringsforslag 105

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Overvågningsudvalget mødes mindst en 
gang om året og behandler gennemførelsen 
af programmet og fremskridt med hensyn 
til realisering af målene. I denne 
sammenhæng tager udvalget hensyn til de 
finansielle data, de fælles og de 
programspecifikke indikatorer, herunder 

1. Overvågningsudvalget mødes mindst to 
gange om året og behandler 
gennemførelsen af programmet og 
fremskridt med hensyn til realisering af 
målene og gennemførelsen af de 
horisontale principper, der er omhandlet i 
artikel 6, 7 og 8. I denne sammenhæng 
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ændringer i resultatindikatorer og 
fremskridt hen imod kvantificerede 
målværdier, og delmål fastlagt i 
resultatrammen.

tager udvalget hensyn til de finansielle 
data, de fælles og de programspecifikke 
indikatorer, herunder ændringer i 
resultatindikatorer og fremskridt hen imod 
kvantificerede målværdier, og delmål 
fastlagt i resultatrammen.

Ændringsforslag 106

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Overvågningsudvalget undersøger nøje 
alle faktorer, der påvirker programmets 
resultater.

2. Overvågningsudvalget undersøger nøje 
alle faktorer, der påvirker programmets 
resultater, herunder 
resultatgennemgangen.

Ændringsforslag 107

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Overvågningsudvalget kan udstede 
anbefalinger til forvaltningsmyndigheden 
vedrørende gennemførelsen af programmet 
og evalueringen heraf. Det overvåger 
foranstaltninger, der er truffet som resultat 
af dets anbefalinger.

4. Overvågningsudvalget kan udstede 
anbefalinger til forvaltningsmyndigheden 
vedrørende gennemførelsen af programmet 
og evalueringen heraf med henblik på at 
nedbringe den administrative byrde på 
støttemodtagerne. Det overvåger 
foranstaltninger, der er truffet som resultat 
af dets anbefalinger.

Ændringsforslag 108

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Overvågningsudvalget godkender de 
årlige rapporter om gennemførelsen af de 
i artikel 44 omhandlede programmer og 
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de artikel 46 omhandlede statusrapporter.

Ændringsforslag 109

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De årlige rapporter skal indeholde 
oplysninger om gennemførelsen af 
programmet og dets prioriteter med 
henvisning til de finansielle data, fælles og 
programspecifikke indikatorer og 
kvantificerede målværdier, herunder 
ændringer i resultatindikatorer, og delmål 
fastlagt i resultatrammen. De fremlagte 
data skal referere til værdier for indikatorer 
for fuldt gennemførte operationer samt for 
udvalgte operationer. De skal desuden 
beskrive de foranstaltninger, der er truffet 
for at opfylde forhåndsbetingelserne og 
eventuelle faktorer, der påvirker 
programmets resultat, samt de korrigerende 
foranstaltninger, der er truffet.

2. De årlige rapporter skal indeholde 
oplysninger om gennemførelsen af 
programmet og dets prioriteter med 
henvisning til de finansielle data, fælles og 
programspecifikke indikatorer og 
kvantificerede målværdier, herunder 
ændringer i resultatindikatorer, og delmål 
fastlagt i resultatrammen. De fremlagte 
data skal referere til værdier for indikatorer 
for fuldt gennemførte operationer samt for 
udvalgte operationer. De skal desuden 
beskrive de foranstaltninger, der er truffet 
for at opfylde forhåndsbetingelserne, sikre 
administrativ forenkling og tage hensyn 
til eventuelle faktorer, der påvirker 
programmets resultat, samt de korrigerende 
foranstaltninger, der er truffet.

Ændringsforslag 110

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den årlige gennemførelsesrapport, der 
forelægges i 2017, skal indeholde og 
vurdere de oplysninger, der er omhandlet i 
stk. 2, og fremskridt med hensyn til at nå 
programmets mål, herunder FSR-fondenes 
bidrag til ændringer i resultatindikatorer, 
når der foreligger dokumentation fra 
evalueringer. Den skal endvidere vurdere 
gennemførelsen af foranstaltningerne med 
henblik på at tage hensyn til principperne i 
artikel 6, 7 og 8 og rapportere om den 
støtte, der er anvendt til målene vedrørende 

3. Den årlige gennemførelsesrapport, der 
forelægges i året for den første 
resultatgennemgang, skal indeholde og 
vurdere de oplysninger, der er omhandlet i 
stk. 2, og fremskridt med hensyn til at nå 
programmets mål, herunder FSR-fondenes 
bidrag til ændringer i resultatindikatorer, 
når der foreligger dokumentation fra 
evalueringer. Den skal endvidere vurdere 
gennemførelsen af foranstaltningerne med 
henblik på at tage hensyn til principperne i 
artikel 6, 7, 7a  og 8 og rapportere om den 
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klimaforandringer. støtte, der er anvendt til målene vedrørende 
klimaforandringer, bekæmpelse af 
fattigdom og reduktion af  
arbejdsløsheden som helhed og 
ungdomsarbejdsløshedsen.

Ændringsforslag 111

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den årlige gennemførelsesrapport i 2019
og den endelige gennemførelsesrapport for 
FSR-fondene skal, ud over de oplysninger 
og den vurdering, der er omhandlet i stk. 2 
og 3, indeholde oplysninger om og vurdere 
fremskridtene med hensyn til at nå 
programmets mål og dets bidrag til 
virkeliggørelse af EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

4. Den årlige gennemførelsesrapport i året 
for den anden resultatgennemgang og den 
endelige gennemførelsesrapport for FSR-
fondene skal, ud over de oplysninger og 
den vurdering, der er omhandlet i stk. 2 og 
3, indeholde oplysninger om og vurdere 
fremskridtene med hensyn til at nå 
programmets mål og dets bidrag til 
virkeliggørelse af EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

Ændringsforslag 112

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det årlige statusmøde kan dække mere 
end ét program. I 2017 og 2019 skal det 
årlige statusmøde omfatte alle 
operationelle programmer i medlemsstaten 
og også tage hensyn til de 
gennemførelsesrapporter, der er forelagt af 
den pågældende medlemsstat i henhold til 
artikel 46 i de pågældende år.

2. Det årlige statusmøde kan dække mere 
end ét program. I de år, hvor der 
gennemføres resultatgennemgang skal det 
årlige statusmøde omfatte alle 
operationelle programmer i medlemsstaten 
og også tage hensyn til de 
gennemførelsesrapporter, der er forelagt af 
den pågældende medlemsstat i henhold til 
artikel 46 i de pågældende år.

Ændringsforslag 113

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaten og Kommissionen kan 
aftale ikke at afholde et årligt statusmøde 
for et program i andre år end 2017 og 
2019.

3. Medlemsstaten og Kommissionen kan 
aftale ikke at afholde et årligt statusmøde 
for et program i andre år end de år, hvor 
der foretages resultatgennemgang.

Ændringsforslag 114

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremskridt hen imod virkeliggørelse af 
EU-strategien for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst, navnlig hvad angår de 
delmål, der er fastsat for hvert enkelt 
program i resultatrammen, og den støtte, 
der er anvendt til målene vedrørende 
klimaforandringer

b) fremskridt hen imod virkeliggørelse af 
EU-strategien for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst, navnlig hvad angår de 
målelige kvalitative og kvantitative delmål, 
baseret på medlemsstaternes tidligere 
resultater og udfordringer, der er fastsat 
for hvert enkelt program i resultatrammen, 
og den støtte, der er anvendt til målene 
vedrørende klimaforandringer, 
bekæmpelse af fattigdom og reduktion af 
arbejdsløsheden som helhed og 
ungdomsarbejdsløsheden.

Ændringsforslag 115

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) partnernes rolle, jf. artikel 5, i 
gennemførelsen af partnerskabsaftalen.

h) partnernes rolle, jf. artikel 5, i 
gennemførelsen af partnerskabsaftalen, 
herunder en liste over de deltagende 
partnere, deres ansvarsområder og deres 
vurderinger af gennemførelsen af 
programmet og partnerskabsprincippet, 
samt den måde, hvorpå der er blevet taget 
hensyn til deres synspunkter.

Ændringsforslag 116
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Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I 2018 og 2020 medtager Kommissionen 
i sin årlige statusrapport til Det Europæiske 
Råds forårsmøde et afsnit, der 
sammenfatter strategirapporten, især hvad 
angår fremskridt vedrørende EU-strategien 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst.

5. I 2018 og 2020 medtager Kommissionen 
i sin årlige statusrapport til Det Europæiske 
Råds forårsmøde et afsnit, der 
sammenfatter strategirapporten, især hvad 
angår fremskridt vedrørende EU-strategien 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst samt målene for 
flagskibsinitiativerne inden for Unionens 
strategi for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst.

Ændringsforslag 117

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der foretages evalueringer for at 
forbedre kvaliteten af udformningen og 
gennemførelsen af programmer og for at 
vurdere deres effektivitet og virkninger. 
Programmernes virkninger evalueres i 
overensstemmelse med de respektive FSR-
fondes målsætninger i forhold til målene 
for EU-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst og, når det er 
relevant, i forhold til bruttonationalprodukt 
(BNP) og arbejdsløshed.

1. Der foretages evalueringer for at 
forbedre kvaliteten af udformningen og 
gennemførelsen af programmer og for at 
vurdere deres effektivitet og virkninger. 
Programmernes virkninger evalueres i 
overensstemmelse med de respektive FSR-
fondes målsætninger i forhold til målene 
for EU-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst, til 
klimamålene, de horisontale indikatorer
og, når det er relevant, i forhold til 
bruttonationalprodukt (BNP) og til 
arbejdsløshed og kvalitative 
arbejdspladser. Medlemsstaterne kan 
anvende andre sociale og miljømæssige 
indikatorer som supplement til BNP pr. 
indbygger-indikatoren for at få et mere 
socialt perspektiv på den generelle velfærd 
i den evaluerede region eller medlemsstat.

Ændringsforslag 118
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Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne tilvejebringer de 
midler, der er nødvendige for udførelsen af 
evalueringerne, og sikrer, at der er indført 
procedurer til at udarbejde og indsamle de 
data, der er nødvendige for evalueringerne, 
herunder data vedrørende fælles og 
eventuelle programspecifikke indikatorer.

2. Medlemsstaterne tilvejebringer de 
midler, der er nødvendige for udførelsen af 
de kvalitative og kvantitative evalueringer, 
og sikrer, at der er indført procedurer til at 
udarbejde og indsamle de data, der er 
nødvendige for evalueringerne, herunder 
data vedrørende fælles kvalitative og 
kvantitative og eventuelt
programspecifikke indikatorer.

Ændringsforslag 119

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bidraget til EU-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst under 
hensyntagen til de udvalgte tematiske mål 
og prioriteter og til nationale og regionale 
behov

a) bidraget til EU-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst under 
hensyntagen til de udvalgte tematiske mål 
og prioriteter, de horisontale principper, 
som beskrevet i artikel 6, 7, 7a og 8 i 
denne forordning, og til nationale og 
regionale behov

Ændringsforslag 120

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) sammenhængen mellem de udvalgte 
tematiske mål, prioriteter samt 
programmets modsvarende målsætninger 
og den fælles strategiske ramme, 
partnerskabsaftalen og de landespecifikke 
henstillinger i henhold til traktatens artikel 
121, stk. 2, og de relevante 
rådshenstillinger vedtaget i henhold til 

d) sammenhængen mellem de udvalgte 
tematiske mål, prioriteter samt 
programmets modsvarende målsætninger, 
de horisontale principper, som beskrevet i 
artikel 6, 7, 7a og 8 i denne forordning, og 
den fælles strategiske ramme, 
partnerskabsaftalen og de landespecifikke 
henstillinger i henhold til traktatens artikel 
121, stk. 2, og de relevante 
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traktatens artikel 148, stk. 4 rådshenstillinger vedtaget i henhold til 
traktatens artikel 148, stk. 4

Ændringsforslag 121

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) om de foreslåede programindikatorer er 
relevante og klare

e) om de foreslåede programindikatorer og 
horisontale indikatorer er relevante og 
klare

Ændringsforslag 122

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 3 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) om de planlagte foranstaltninger for at 
fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder og forhindre forskelsbehandling er 
tilstrækkelige

l) om de planlagte foranstaltninger for at 
fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder og forhindre forskelsbehandling er 
tilstrækkelige og i overensstemmelse med 
principperne i artikel 7 

Ændringsforslag 123

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 3 – underpunkt l a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

la) tilstrækkeligheden af de planlagte 
foranstaltninger til sikring af 
tilgængeligheden for handicappede
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Ændringsforslag 124

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 3 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) om de planlagte foranstaltninger til 
fremme af bæredygtig udvikling er 
tilstrækkelige.

m) om de planlagte foranstaltninger til 
fremme af bæredygtig udvikling, social 
integration og opfyldelse af målene for 
fattigdomsbekæmpelse er tilstrækkelige.

Ændringsforslag 125

Forslag til forordning
Artikel 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efterfølgende evaluering gennemføres af 
Kommissionen eller af medlemsstaterne i 
tæt samarbejde. Ved efterfølgende 
evalueringer undersøges FSR-fondenes 
effektivitet og deres bidrag til EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst i overensstemmelse med de 
særlige krav, der er fastsat i de 
fondsspecifikke regler. De efterfølgende 
evalueringer skal være afsluttet pr. 
31. december 2023.

Efterfølgende evaluering gennemføres af 
Kommissionen i tæt samarbejde med
medlemsstaterne. Ved efterfølgende 
evalueringer undersøges FSR-fondenes 
effektivitet og deres bidrag til EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst samt målene for EU-
strategiens flagskibsinitiativer for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i 
overensstemmelse med de særlige krav, der 
er fastsat i de fondsspecifikke regler. De 
efterfølgende evalueringer skal være 
afsluttet pr. 31. december 2023.

Ændringsforslag 126

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) bedre adgang til fonde, især for 
SMV'er og mikrovirksomheder
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Ændringsforslag 127

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, navnlig blandt 
civilsamfundets organisationer, og 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, 
forudsat at disse prioriteringer vedrører de 
overordnede målsætninger i denne 
forordning

Ændringsforslag 128

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – afsnit 2 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) støtte til kapacitetsopbygning af sociale 
partnere og civilsamfundsorganisationer, 
jf. artikel 5, navnlig med hensyn til 
inddragelse af repræsentanter for sårbare 
grupper, og støtte til ikke-statslige 
organisationers paraplyorganisationer, 
sociale aktører samt netværk og 
organisationer, der repræsenterer lokale 
og regionale myndigheder samt 
bymyndigheder, som arbejder med 
samhørighedspolitik på EU-plan for at 
fremme netværket mellem nationale, og 
regionale partnere.
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Ændringsforslag 129

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – afsnit 2 – nr. j b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jb) støtte til udveksling af synspunkter og 
samarbejde inden for eksisterende og nye 
tematiske netværk af lokale 
aktionsgrupper, jf. artikel 30, med henblik 
på udformning og gennemførelse af 
lokale udviklingsstrategier.

Ændringsforslag 130

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På en medlemsstats initiativ kan FSR-
fondene yde støtte til forberedende arbejde, 
forvaltning, overvågning, evaluering, 
information og kommunikation, 
networking, tvistbilæggelse samt kontrol 
og revision. Medlemsstaterne kan anvende 
FSR-fondene til at støtte foranstaltninger til 
reduktion af administrative byrder for 
støttemodtagerne, herunder elektroniske 
dataudvekslingssystemer, og 
foranstaltninger til at styrke kapaciteten 
hos medlemsstaternes myndigheder og 
støttemodtagere til at forvalte og anvende 
FSR-fondene. Disse foranstaltninger kan 
omfatte forudgående og efterfølgende 
programmeringsperioder.

På en medlemsstats initiativ kan FSR-
fondene yde støtte til forberedende arbejde, 
forvaltning, overvågning, evaluering, 
information og kommunikation, 
networking, tvistbilæggelse samt kontrol 
og revision. Medlemsstaterne kan anvende 
FSR-fondene til at støtte foranstaltninger til 
reduktion af administrative byrder for 
støttemodtagerne, herunder elektroniske 
dataudvekslingssystemer, og supplerende 
foranstaltninger til at styrke kapaciteten 
hos medlemsstaternes myndigheder, de i 
artikel 5 omhandlede partnere, med stærk 
repræsentation af arbejdsmarkedets 
parter og økonomiske 
interesseorganisationer, for at fremme 
udvekslingen af synspunkter og bedste 
praksis blandt de i artikel 30 omhandlede 
lokale aktionsgrupper på nationalt plan, 
og hos støttemodtagere til at forvalte og 
anvende FSR-fondene. Disse 
foranstaltninger kan omfatte forudgående
og efterfølgende programmeringsperioder.
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Ændringsforslag 131

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hver enkelt medlemsstat skal sikre, at 
den i sine operationelle programmer 
tildeler et tilstrækkeligt niveau af teknisk 
bistand til de i artikel 5, stk. 1, litra a), b) 
og c), omhandlede partnere, for derved at 
fremme disse partneres inddragelse og 
deltagelse i udarbejdelsen og 
gennemførelsen af partnerskabsaftaler og 
i udarbejdelsen, gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen af 
programmerne.

Ændringsforslag 132

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hver enkelt medlemsstat skal i sine 
operationelle programmer sikre, at der er 
tilstrækkelig teknisk bistand til rådighed 
til at muliggøre ngo'ernes inddragelse og 
deltagelse i udarbejdelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af fondene.

Ændringsforslag 133

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Udgifters støtteberettigelse bestemmes 
på grundlag af nationale regler, medmindre 
der er fastsat specifikke regler i eller på 
grundlag af denne forordning eller de 
fondsspecifikke regler.

1. Udgifters støtteberettigelse bestemmes 
på grundlag af nationale regler, med 
undtagelse af udgifter afholdt inden for 
rammerne af europæiske projekter for 
territorialt samarbejde, medmindre der er 
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fastsat specifikke regler i eller på grundlag 
af denne forordning eller de 
fondsspecifikke regler.

Ændringsforslag 134

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Kommissionen indfører en specifik 
støtteordning for udgifterne under 
programmerne for europæisk territorialt 
samarbejde for at forbedre den 
operationelle anvendelse af disse.

Ændringsforslag 135

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvad angår bistand, der skal tilbagebetales, 
skal støtte, der er tilbagebetalt til det organ, 
som gav bistanden, eller til en anden 
kompetent myndighed i medlemsstaten, 
opføres på en særskilt konto og 
genanvendes til samme formål eller i 
overensstemmelse med programmets mål.

Hvad angår bistand, der skal tilbagebetales, 
skal støtte, der er tilbagebetalt til det organ, 
som gav bistanden, eller til en anden 
kompetent myndighed i medlemsstaten, 
opføres på en særskilt kontokode og 
genanvendes til samme formål eller i 
overensstemmelse med programmets mål.

Ændringsforslag 136

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) faste beløb, der ikke overstiger 100 000
EUR i offentligt bidrag

c) faste beløb, der ikke overstiger 200.000
EUR i offentligt bidrag
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Ændringsforslag 137

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en fast takst på op til 20 % af de 
støtteberettigede direkte omkostninger, 
hvis taksten beregnes på grundlag af en 
rimelig, afbalanceret og kontrollerbar 
beregningsmetode eller en metode under 
ordninger for tilskud, der anvendes under 
ordninger for tilskud, som finansieres fuldt 
ud af medlemsstaten for en lignende type 
operation og støttemodtager

a) en fast takst på op til 30 % af de 
støtteberettigede direkte omkostninger, 
hvis taksten beregnes på grundlag af en 
rimelig, afbalanceret og kontrollerbar 
beregningsmetode eller en metode under 
ordninger for tilskud, der anvendes under 
ordninger for tilskud, som finansieres fuldt 
ud af medlemsstaten for en lignende type 
operation og støttemodtager

Ændringsforslag 138

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en fast takst på op til 15 % af de 
støtteberettigede direkte personaleudgifter

b) en fast takst på op til 20 % af de 
støtteberettigede direkte personaleudgifter

Ændringsforslag 139

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, 
første afsnit, i direktiv 2006/112/EF, 
forudsat at de pågældende momsbeløb 
ikke er afholdt i forbindelse med levering 
af infrastruktur.

c) refusionsberettiget moms. Momsbeløb 
er dog støtteberettigede, når de ikke kan 
blive tilbagebetalt i henhold til national 
momslovgivning.
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Ændringsforslag 140

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En operation, som omfatter investeringer 
i infrastruktur eller produktive 
investeringer, tilbagebetaler bidraget fra 
FSR-fondene, hvis den i de første fem år 
efter den endelige betaling til 
støttemodtageren eller inden den frist, der 
er fastsat i statsstøttereglerne, hvis det er 
relevant, udsættes for:

1. En operation, som omfatter investeringer 
i infrastruktur eller produktive 
investeringer, tilbagebetaler 
forholdsmæssigt bidraget fra FSR-
fondene, hvis den i de første fem år, og 
specifikt i tilfælde af SMV'er inden for tre 
år, efter den endelige betaling til 
støttemodtageren eller inden den frist, der 
er fastsat i statsstøttereglerne, hvis det er 
relevant, udsættes for:

Ændringsforslag 141

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Operationer, der støttes af ESF, og 
operationer, der støttes af de andre FSR-
fonde, og som ikke er investeringer i 
infrastruktur og produktive investeringer, 
tilbagebetaler kun bidrag fra fonden, hvis 
de er underlagt en forpligtelse til 
fastholdelse af investeringer efter de 
gældende statsstøtteregler, og hvis de 
udsættes for et ophør med en 
produktionsaktivitet inden for det tidsrum, 
der er fastsat i nævnte regler.

2. Operationer, der støttes af ESF, og 
operationer, der støttes af de andre FSR-
fonde, og som ikke er investeringer i 
infrastruktur og produktive investeringer, 
tilbagebetaler kun bidrag fra fonden, hvis 
de er underlagt en forpligtelse til 
fastholdelse af investeringer efter de 
gældende statsstøtteregler, og hvis de 
udsættes for et ophør med en 
produktionsaktivitet inden for ti år.

Ændringsforslag 142

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvad angår resultatreserven følger 
budgetforpligtelsen efter Kommissionens 

udgår
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afgørelse om vedtagelse af programmet.

Ændringsforslag 143

Forslag til forordning
Artikel 74 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Betalingsfristen for en mellemliggende 
betalingsanmodning kan afbrydes af den 
ved delegation bemyndigede 
anvisningsberettigede som omhandlet i 
finansforordningen i en periode på højst ni 
måneder, hvis:

1. Betalingsfristen for en mellemliggende 
betalingsanmodning kan afbrydes af den 
ved delegation bemyndigede 
anvisningsberettigede som omhandlet i 
finansforordningen i en periode på højst 
seks måneder, hvis:

Ændringsforslag 144

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "investeringer i vækst og beskæftigelse" 
i medlemsstaterne og regionerne (støttes af 
alle fondene)  og

a) "investeringer i vækst, beskæftigelse og 
social inklusion" i medlemsstaterne og 
regionerne (støttes af alle fondene) og

Ændringsforslag 145

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Strukturfondene støtter målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse i 
alle regioner på niveau 2 i den fælles 
nomenklatur for statistiske territoriale 
enheder (i det følgende benævnt "NUTS 
2"), jf. forordning (EF) nr. 1059/2003.

1. Strukturfondene støtter målet om 
investeringer i vækst, beskæftigelse og 
social inklusion i alle regioner på niveau 2 
i den fælles nomenklatur for statistiske 
territoriale enheder (i det følgende benævnt 
"NUTS 2"), jf. forordning (EF) nr. 
1059/2003.

Ændringsforslag 146
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Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Midlerne til målet om investeringer i vækst 
og beskæftigelse fordeles blandt følgende 
tre kategorier af NUTS 2-regioner:

Midlerne til målet om investeringer i 
vækst, beskæftigelse og social inklusion
fordeles blandt følgende tre kategorier af 
NUTS 2-regioner:

Ændringsforslag 147

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 16,39 % (dvs. i alt 53 142 922 017 EUR) 
til mere udviklede regioner

c) 16,39 % (dvs. i alt 53 142 922 017 EUR) 
til mere udviklede regioner, især med 
hensyn til mulige undtagelser i tilfælde af 
en national hovedstad med høj 
befolkningstæthed og ekstrem 
koncentration af national befolkning dér, 
baseret på partnerskabskontrakten

Ændringsforslag 148

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, national velstand og 
arbejdsløshedsprocent for de mindre 
udviklede regioner og overgangsregionerne

a) støtteberettiget befolkning, demografisk 
betinget forsørgelsesbyrde i form af ældre 
borgere, befolkningstæthed, regional 
velstand, national velstand, korrigeret 
nettodisponibel indkomst pr. indbygger og 
arbejdsløshedsprocent for de mindre 
udviklede regioner og overgangsregioner

Ændringsforslag 149

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 3
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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 til 
de mindre udviklede regioner, 40 % til 
overgangsregionerne og 52 % for mere 
udviklede regioner i hver medlemsstat 
tildeles ESF. Hvis en minimumsandel for 
en regionskategori i overensstemmelse 
med partnerskabsaftalen er under 
minimumsniveauet, kompenseres dette 
med en forøgelse i andre 
regionskatagorier. Det beløb, der 
fremkommer på nationalt plan for alle 
kategorier af regioner, må således ikke
være mindre end det beløb, der 
fremkommer på nationalt plan ved 
anvendelse af minimumniveauerne.
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.

Ændringsforslag150

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

Ændringsforslag 151

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. 0,2 % af EFRU-midlerne til målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse 
tildeles nyskabende foranstaltninger på 
Kommissionens initiativ inden for området 

7. 1 % af EFRU-midlerne til målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse 
tildeles nyskabende foranstaltninger på 
Kommissionens initiativ inden for området 
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bæredygtig byudvikling. bæredygtig byudvikling.

Ændringsforslag 152

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 
6 % af den samlede bevilling for en 
kategori af regioner til andre kategorier af 
regioner.

Begrundelse

I henhold til gældende regler under den nuværende lovgivning er der ingen grund til at 
pålægge medlemsstaterne yderligere byrder. Desuden bør der tages hensyn til det høje niveau 
af kompleksitet i samhørighedspolitikken, og subsidiaritetsprincippet, som er forankret i 
traktaten, bør respekteres.

Ændringsforslag 153

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen og medlemsstaterne tager 
hensyn til de almindelige 
makroøkonomiske betingelser og særlige 
eller ekstraordinære omstændigheder, 
såsom privatiseringer og et ekstraordinært 
niveau for de offentlige eller tilsvarende 
strukturelle udgifter for en medlemsstat i 
perioden 2007-2013. De skal tage ligeledes 
hensyn til ændringer i de nationale 
tildelinger fra strukturfondene 
sammenlignet med perioden 2007-2013.

Kommissionen og medlemsstaterne tager 
hensyn til de almindelige 
makroøkonomiske betingelser og særlige 
eller ekstraordinære omstændigheder, som 
kan medføre en ekstraordinær ændring i
de offentlige eller tilsvarende strukturelle 
udgifter for en medlemsstat i perioden 
2007-2013. De skal tage ligeledes hensyn 
til ændringer i de nationale tildelinger fra 
strukturfondene sammenlignet med 
perioden 2007-2013.
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Ændringsforslag 154

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Verificeringen af, om det niveau for de
offentlige eller tilsvarende strukturelle 
udgifter under målet om investeringer i 
vækst og beskæftigelse, som er blevet 
bibeholdt, foretages, når 
partnerskabsaftalen forelægges 
(forudgående kontrol), i 2018
(midtvejskontrol) og i 2022 (efterfølgende 
kontrol).

Verificeringen af, om det niveau for de 
offentlige eller tilsvarende strukturelle 
udgifter under målet om investeringer i 
vækst og beskæftigelse, som er blevet 
bibeholdt, foretages, når 
partnerskabsaftalen forelægges 
(forudgående kontrol), i 
midtvejskontrollen og til sidst i den 
efterfølgende kontrol.

Ændringsforslag 155

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis Kommissionen ved den 
efterfølgende verificering fastslår, at en 
medlemsstat ikke har bibeholdt det niveau 
for de offentlige eller tilsvarende 
strukturelle udgifter under målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse, som 
er anført i partnerskabsaftalen, jf. bilag III, 
kan Kommissionen foretage en finansiel 
korrektion. Når der træffes beslutning om, 
hvorvidt der skal foretages en finansiel 
korrektion, vil Kommissionen tage hensyn 
til, om medlemsstatens økonomiske 
situation har ændret sig væsentligt siden 
midtvejsverificeringen, og om ændringen 
blev taget i betragtning på det pågældende 
tidspunkt. De nærmere bestemmelser om 
satser for finansiel korrektion er fastsat i 
punkt 3 i bilag III.

6. Hvis Kommissionen ved den 
efterfølgende verificering fastslår, at en 
medlemsstat ikke har bibeholdt det niveau 
for de offentlige eller tilsvarende 
strukturelle udgifter under målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse, som 
er anført i partnerskabsaftalen, jf. bilag III, 
kan Kommissionen foretage en finansiel 
korrektion. Kommissionen træffer kun
beslutning om, hvorvidt der skal foretages 
en finansiel korrektion, hvis den finder, at 
medlemsstaten ikke har truffet de 
nødvendige foranstaltninger til at følge 
Kommissionens anbefalinger i denne 
forbindelse, og den ser på, om 
medlemsstatens økonomiske situation har 
ændret sig væsentligt siden 
midtvejsverificeringen, og om ændringen 
blev taget i betragtning på det pågældende 
tidspunkt.  De nærmere bestemmelser om 
satser for finansiel korrektion er fastsat i 
punkt 3 i bilag III.
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Ændringsforslag 156

Forslag til forordning
Artikel 87 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indhold i og vedtagelse af operationelle 
programmer under målet om investeringer i 
vækst og beskæftigelse

Indhold i samt vedtagelse og ændring af 
operationelle programmer under målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse

Ændringsforslag 157

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et operationelt program omfatter 
prioriterede felter. Et prioriteret felt skal 
vedrøre én fond for en regionskategori og 
svare til et tematisk mål, jf. dog artikel 52,
og omfatte en eller flere 
investeringsprioriteter under det tematiske 
mål i overensstemmelse med de 
fondsspecifikke regler. For ESF kan et 
prioriteret felt i behørigt begrundede
tilfælde kombinere investeringsprioriteter 
fra forskellige tematiske mål, der er fastsat 
i artikel 9, nr. 8)-11), for at lette deres 
bidrag til andre prioriterede felter.

1. Et operationelt program omfatter 
prioriterede felter. Et prioriteret felt skal 
vedrøre én fond for en regionskategori og 
svare til et tematisk mål og omfatte en eller 
flere investeringsprioriteter under det 
tematiske mål i overensstemmelse med de 
fondsspecifikke regler.  I behørigt 
begrundede tilfælde kan et prioriteret felt 
vedrøre mere end én regionskategori og 
mere end én fond. For ESF kan et 
prioriteret felt kombinere én eller flere 
supplerende investeringsprioriteter fra 
forskellige tematiske mål, der er fastsat i 
artikel 9, nr. 8)-11), for at lette deres bidrag 
til andre prioriterede felter.

Ændringsforslag 158

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 2 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iii) listen over byer, hvor integrerede 
aktioner for bæredygtig byudvikling vil 
blive gennemført, den vejledende årlige 
tildeling af EFRU-støtte til disse aktioner, 
herunder midlerne uddelegeret til byer med 

iii) Den vejledende liste over byer, 
funktionelle byområder og 
forstadsområder med behov for 
byfornyelse, hvor integrerede aktioner for 
bæredygtig byudvikling vil blive 
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henblik på forvaltning i henhold til artikel 
7, stk. 2, i forordning (EU) nr. [EFRU] og 
den vejledende årlige tildeling af ESF-
støtte til integrerede aktioner

gennemført, den vejledende årlige tildeling 
af EFRU-støtte til disse aktioner, herunder 
midlerne uddelegeret til byer med henblik 
på forvaltning i henhold til artikel 7, stk. 2, 
i forordning (EU) nr. [EFRU] og den 
vejledende årlige tildeling af ESF-støtte til 
integrerede aktioner

Ændringsforslag 159

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 2 – litra c – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii a) listen over mikroregioner i 
landområder med den højeste 
koncentration af fattigdom og den 
vejledende årlige tildeling af støtte til 
integrerede aktioner fra ESF, EFRU og 
ELFUL

Ændringsforslag 160

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 2 – litra c – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) identifikation af de områder, hvor der 
skal gennemføres lokaludvikling styret af 
lokalsamfundet

iv) vejledende identifikation af de områder, 
hvor der skal gennemføres lokaludvikling 
styret af lokalsamfundet

Ændringsforslag 161

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 2 – litra c – nr. vi

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) hvis det er relevant, de planlagte 
interventioners bidrag til makroregionale 
strategier og havområdestrategier

vi) de planlagte interventioners bidrag til 
makroregionale strategier og havområde-
og bjergområdestrategier
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Ændringsforslag 162

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bidraget til den integrerede tilgang, der 
er fastlagt i partnerskabsaftalen, 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, 
herunder den vejledende finansielle 
tildeling

d) bidraget til den integrerede tilgang, der 
er fastlagt i partnerskabsaftalen, til at 
imødekomme de regionale demografiske 
udfordringer og de specifikke behov i de 
geografiske områder, der er mest berørt af 
fattigdom og arbejdsløshed, eller hos 
målgrupper med størst risiko for 
forskelsbehandling eller social udstødelse 
med særligt fokus på handicappede og 
marginaliserede befolkningsgrupper, 
herunder den vejledende finansielle 
tildeling

Ændringsforslag 163

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 2 – litra e – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) for hver forhåndsbetingelse fastlagt i 
overensstemmelse med bilag IV, som ikke 
er opfyldt på datoen for forelæggelsen af 
partnerskabsaftalen og det operationelle 
program, en beskrivelse af 
foranstaltningerne for at opfylde 
forhåndsbetingelsen og en tidsplan for 
gennemførelse deraf

ii) for hver relevant forhåndsbetingelse 
fastlagt i overensstemmelse med bilag IV, 
som ikke er opfyldt på datoen for 
forelæggelsen af partnerskabsaftalen og det 
operationelle program, en beskrivelse af 
foranstaltningerne for at opfylde 
forhåndsbetingelsen og en tidsplan for 
gennemførelse deraf

Ændringsforslag 164

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 2 – litra f – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) en vurdering af den administrative 
byrde for støttemodtagerne og de planlagte 
foranstaltninger til at nå en reduktion med 

ii) de planlagte foranstaltninger til at nå en 
reduktion af den administrative byrde for 
støttemodtagerne med angivelse af mål
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angivelse af mål

Ændringsforslag 165

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 2 – litra f – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) en liste over store projekter, for hvilke 
den forventede startdato for 
gennemførelsen af de vigtigste arbejder 
ligger før den 1. januar 2018

iii) en vejledende liste over store projekter, 
for hvilke den forventede startdato for 
gennemførelsen af de vigtigste arbejder 
ligger før den 1. januar 2018

Ændringsforslag 166

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 2 – litra h – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) identifikation af godkendelsesorganet,
forvaltningsmyndigheden, 
attesteringsmyndigheden og, hvis det er 
relevant, revisionsmyndigheden

i) identifikation af 
forvaltningsmyndigheden, 
attesteringsmyndigheden og, hvis det er 
relevant, revisionsmyndigheden

Ændringsforslag 167

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 3 – afsnit 1 – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) en beskrivelse af specifikke 
foranstaltninger for at fremme lige 
muligheder og forhindre enhver 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering 
under udarbejdelsen, udformningen og 
gennemførelsen af det operationelle 
program og navnlig i forbindelse med 
adgang til finansiering ved at tage hensyn 
til behovene hos de forskellige målgrupper 
med risiko for en sådan forskelsbehandling 

ii) en beskrivelse af specifikke 
foranstaltninger for at fremme lige 
muligheder og forhindre enhver 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering og 
undgå at genskabe segregation under 
udarbejdelsen, udformningen og 
gennemførelsen af det operationelle 
program og navnlig i forbindelse med 
adgang til finansiering ved at tage hensyn 
til behovene hos de forskellige målgrupper 
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og navnlig kravene om at sikre 
tilgængelighed for handicappede personer

med risiko for en sådan forskelsbehandling

Ændringsforslag 168

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a – nr. iia (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii a) en beskrivelse af de specifikke 
foranstaltninger til at sikre tilgængelighed 
for handicappede under udarbejdelsen, 
udformningen og gennemførelsen af det 
operationelle program

Ændringsforslag 169

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 3 – afsnit 1 – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) en beskrivelse af dets bidrag til fremme 
af ligestilling mellem mænd og kvinder og, 
hvis det er relevant, de ordninger, der skal 
sikre integreringen af kønsaspektet i det 
operationelle program og operationen.

iii) en beskrivelse af dets bidrag til fremme 
af ligestilling mellem mænd og kvinder og 
de ordninger, der skal sikre integreringen 
af kønsaspektet i det operationelle program 
og operationen samt en beskrivelse af de 
specifikke skridt, der er taget for at 
fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder.

Ændringsforslag 170

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 3 – afsnit 1 – litra iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii a) en beskrivelse af de specifikke skridt, 
der skal tages for at nå Unionens mål for 
fattigdomsbekæmpelse ved at fremme den 
sociale integration af ugunstigt stillede 
grupper af personer
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Ændringsforslag 171

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forelægger en udtalelse 
fra de nationale ligestillingsorganer om de 
foranstaltninger, der er omhandlet i nr. ii) 
og iii), samtidig med forslaget til et 
operationelt program under målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse.

Medlemsstaterne forelægger en udtalelse 
fra de nationale ligestillingsorganer og 
partnere, jf. artikel 5, stk.1, litra a), b) og 
c), om de foranstaltninger, der er 
omhandlet i nr. i), ii) og iii) i nærværende 
stykke, samtidig med forslaget til et 
operationelt program under målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse.

Ændringsforslag 172

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen vedtager en afgørelse i 
form af gennemførelsesretsakter om 
godkendelse af det operationelle program.

5. Kommissionen vedtager en afgørelse i 
form af gennemførelsesretsakter om 
godkendelse af elementer af det 
operationelle program, der falder ind 
under stk. 2, litra a), nr. ii), litra b), nr. i)-
ii), litra d), litra e), nr. i)-ii), litra g), nr. i)-
ii) og litra h), nr. i)-ii).

Ændringsforslag 173

Forslag til forordning
Artikel 88 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fondene kan i fællesskab yde støtte til 
operationelle programmer under målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse.

1. Fondene kan i fællesskab yde støtte til 
operationelle programmer under målet om 
investeringer i vækst, beskæftigelse og 
social inklusion.
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Ændringsforslag 174

Forslag til forordning
Artikel 88 – stk. 2

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 som supplement og 
inden for en grænse på 10 % 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 175

Forslag til forordning
Artikel 89 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Operationelle programmer, der fokuserer 
på, at sårbare grupper, såsom unge, 
kvinder, migranter, langtidsledige, dårligt 
stillede ældre, handicappede og etniske 
minoriteter, skal kunne gennemføres i 
hele området, uanset de geografiske 
referencegrænser.

Ændringsforslag 176

Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 1 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) en analyse af miljøvirkningerne under 
hensyntagen til behovene for modvirkning 
af og tilpasning til klimaforandringer og 
modstandsdygtighed over for katastrofer

f) en analyse af miljøvirkningerne under 
hensyntagen til behovene for modvirkning 
af og tilpasning til klimaforandringer og 
modstandsdygtighed over for katastrofer 
samt den sociale påvirkning under 
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hensyntagen til fordelene, for så vidt 
angår samhørighed og udvikling

Ændringsforslag 177

Forslag til forordning
Artikel 95 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) en analyse af den fælles handlingsplans 
virkninger for fremme af ligestilling 
mellem mænd og kvinder og forebyggelse 
af forskelsbehandling

6) en analyse af den fælles handlingsplans 
virkninger for fremme af ligestilling 
mellem mænd og kvinder og forebyggelse 
af forskelsbehandling, jf. artikel 7

Ændringsforslag 178

Forslag til forordning
Artikel 95 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6 a) en analyse af virkningerne af den 
fælles handlingsplan om tilgængelighed 
for handicappede

Ændringsforslag 179

Forslag til forordning
Artikel 97 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) gennemgår fremskridt med hensyn til at 
nå delmål, output og resultater i den fælles 
handlingsplan

a) gennemgår fremskridt med hensyn til at 
nå delmål, output og resultater i den fælles 
handlingsplan og sender resultatet til 
overvågningsudvalget

Ændringsforslag 180

Forslag til forordning
Artikel 97 – stk. 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) drøfter og godkender eventuelle forslag 
til ændring af den fælles handlingsplan for 
at tage højde for eventuelle problemer, der 
påvirker resultaterne.

b) drøfter og godkender eventuelle forslag 
til ændring af den fælles handlingsplan for 
at tage højde for eventuelle problemer, der 
påvirker resultaterne og sender resultatet 
til overvågningsudvalget.

Ændringsforslag 181

Forslag til forordning
Artikel 99 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når en strategi for byudvikling eller en 
anden territorial strategi eller pagt, jf. 
artikel 12, stk. 1, i ESF-forordningen, 
kræver en integreret tilgang, der inddrager 
investeringer under mere end ét prioriteret 
felt i et eller flere operationelle 
programmer, gennemføres aktionen som en 
integreret territorial investering (i det 
følgende benævnt "ITI").

1. Når en strategi for by- og 
landdistriktsudvikling eller pagt, jf. artikel 
12, stk. 1, i ESF-forordningen, kræver en 
integreret tilgang, der inddrager 
investeringer under mere end ét prioriteret 
felt i et eller flere operationelle 
programmer, gennemføres aktionen som en 
integreret territorial investering (i det 
følgende benævnt "ITI").

Ændringsforslag 182

Forslag til forordning
Artikel 100 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) foranstaltningerne til at sikre 
tilgængelighed for handicappede

Ændringsforslag 183

Forslag til forordning
Artikel 100 – stk. 1 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) foranstaltningerne til at bekæmpe 
fattigdom og fremme social integration af 



AD\908400DA.doc 79/124 PE486.190v02-00

DA

ugunstigt stillede grupper

Ændringsforslag 184

Forslag til forordning
Artikel 101 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 30. april 2016 og den 30. 
april hvert efterfølgende år til og med 2022 
forelægger medlemsstaterne 
Kommissionen en årlig rapport i 
overensstemmelse med artikel 44, stk. 1. 
Den rapport, som forelægges i 2016, skal 
omfatte finansårene 2014 og 2015 samt 
perioden mellem startdatoen for 
udgifternes støtteberettigelse og den 31. 
december 2013.

1. Senest den 30. juni 2016 og den 30. juni
hvert efterfølgende år til og med 2022 
forelægger medlemsstaterne 
Kommissionen en årlig rapport i 
overensstemmelse med artikel 44, stk. 1. 
Den rapport, som forelægges i 2016, skal 
omfatte finansårene 2014 og 2015 samt 
perioden mellem startdatoen for 
udgifternes støtteberettigelse og den 31. 
december 2013.

Ændringsforslag 185

Forslag til forordning
Artikel 101 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den årlige gennemførelsesrapport, der 
forelægges i 2017 og 2019, skal indeholde 
og vurdere de oplysninger, der kræves i 
henhold til henholdsvis artikel 44, stk. 3, 
og artikel 44, stk. 4, samt oplysningerne 
omhandlet i stk. 2 i nærværende artikel, 
sammen med følgende oplysninger:

3. Den årlige gennemførelsesrapport, der 
forelægges i de år, hvor der foretages 
resultatgennemgang, skal indeholde og 
vurdere de oplysninger, der kræves i 
henhold til henholdsvis artikel 44, stk. 3, 
og artikel 44, stk. 4, samt oplysningerne 
omhandlet i stk. 2 i nærværende artikel, og 
kan, afhængigt af indholdet og formålet 
med de operationelle programmer, tilføre 
oplysninger om følgende elementer:

Ændringsforslag 186

Forslag til forordning
Artikel 101 – stk. 3 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af den integrerede tilgang 
til territorial udvikling, herunder 
bæredygtig udvikling i byområderne, og 
lokalsamfundsstyret lokaludvikling under 
det operationelle program

a) fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af den integrerede tilgang 
til territorial udvikling, herunder 
bæredygtig udvikling i byområderne og 
landdistrikterne, og lokalsamfundsstyret 
lokaludvikling under det operationelle 
program

Ændringsforslag 187

Forslag til forordning
Artikel 101 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) de specifikke foranstaltninger, der er 
truffet for at fremme ligestilling mellem 
mænd og kvinder og for at forebygge 
forskelsbehandling, herunder adgang for 
handicappede, og de ordninger, der er 
indført for at sikre integrering af 
kønsaspektet i det operationelle program 
og i operationerne

e) de specifikke foranstaltninger, der er 
truffet for at fremme ligestilling mellem 
mænd og kvinder og for at forebygge 
forskelsbehandling, og de ordninger, der er 
indført for at sikre integrering af 
kønsaspektet i det operationelle program 
og i operationerne, samt de specifikke 
foranstaltninger til bekæmpelse af 
fattigdom og fremme af social integration 
af sårbare grupper

Ændringsforslag 188

Forslag til forordning
Artikel 101 – stk. 3 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) de særlige foranstaltninger, der 
træffes for at sikre adgang for 
handicappede

Ændringsforslag 189

Forslag til forordning
Artikel 101 – stk. 3 – litra i
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af foranstaltninger for 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, 
herunder, hvor det er relevant, de anvendte 
finansielle midler

i) fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af foranstaltninger for at 
imødekomme de regionale demografiske 
udfordringer og de specifikke behov i de 
geografiske områder, der er mest berørte af 
fattigdom og arbejdsløshed, eller hos 
målgrupper med størst risiko for 
forskelsbehandling eller social udstødelse 
med særligt fokus på handicappede og
marginaliserede befolkningsgrupper, 
herunder de anvendte finansielle midler

Ændringsforslag 190

Forslag til forordning
Artikel 102 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 31. januar, den 30. april, den 
31. juli og den 31. oktober fremsender 
forvaltningsmyndigheden følgende 
elektronisk til Kommissionen pr. 
operationelt program og pr. prioriteret felt:

1. Senest den 31. januar og den 31. juli 
fremsender forvaltningsmyndigheden 
følgende elektronisk til Kommissionen pr. 
operationelt program og pr. prioriteret felt:

Ændringsforslag 191

Forslag til forordning
Artikel 105 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) at informere offentligheden om 
tidsplanerne for planlægningen af samt 
de forventede tidsplaner for alle de 
relevante offentlige høringsprocesser på 
alle niveauer inden for forberedelsen af 
partnerskabsaftalen og programmerne

Ændringsforslag 192

Forslag til forordning
Artikel 105 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. EU's institutioner og rådgivende 
organer foranstalter 
oplysningskampagner for at forklare, 
hvordan samhørighedspolitikken 
fungerer.

Ændringsforslag 193

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommunikationsstrategien skal være 
tilgængelig for handicappede.

Ændringsforslag 194

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fondene kan yde støtte til teknisk bistand 
op til et loft på 0,35 % af deres respektive 
årlige tildeling.

Fondene kan yde støtte til teknisk bistand 
op til et loft på 0,25 % af deres respektive 
årlige tildeling.

Ændringsforslag 195

Forslag til forordning
Artikel 109 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Teknisk bistand tager form af et 
prioriteret felt, som finansieres via én 
fond, inden for et operationelt program 
eller et særligt operationelt program.

2. Teknisk bistand tager form af et 
prioriteret felt eller en del af et prioriteret 
felt,  inden for et operationelt program eller 
et særligt operationelt program.

Ændringsforslag 196
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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) 85 % 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

Begrundelse

For at sikre en effektiv udnyttelse og bedre absorption af midlerne fra EU-fondene bør 
regioner, hvis BNP pr. indbygger for perioden 2007-2013 var mindre end 75 % af den 
gennemsnitlige BNP for EU-25, og som nu er støtteberettigede inden for kategorierne 
overgangsregioner og mere udviklede regioner, have en højere medfinansieringssats.

Ændringsforslag 197

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) det prioriterede felts betydning for at 
realisere EU-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst under 
hensyntagen til de specifikke skævheder, 
der bør udbedres

1) det prioriterede felts betydning for at 
realisere EU-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst under 
hensyntagen til de specifikke skævheder og 
målene for flagskibsinitiativerne inden for 
Unionens strategi for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst

Ændringsforslag 198

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) bekæmpelse af fattigdom og fremme 
af social integration af sårbare grupper, i 
særdeleshed gennem integrerede metoder 
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baseret på aktiv integration

Ændringsforslag 199

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 1 – nr. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b) det prioriterede felts betydning for at 
reducere den generelle 
arbejdsløshedsprocent og 
ungdomsarbejdsløshedsprocenten, især i 
medlemsstater, hvor de er betydeligt 
højere end det europæiske gennemsnit

Ændringsforslag 200

Forslag til forordning
Artikel 113 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaten eller 
forvaltningsmyndigheden kan overdrage 
forvaltningen af en del af et operationelt 
program til et bemyndiget organ ved en 
skriftlig aftale mellem det bemyndigede 
organ og medlemsstaten eller 
forvaltningsmyndigheden (i det følgende 
benævnt "globaltilskud"). Det 
bemyndigede organ giver garantier for sin 
solvens og sin kompetence på det 
pågældende område samt med hensyn til 
administrativ og finansiel forvaltning.

7. Medlemsstaten eller 
forvaltningsmyndigheden kan overdrage 
forvaltningen af en del af et operationelt 
program til et bemyndiget organ ved en 
skriftlig aftale mellem det bemyndigede 
organ og medlemsstaten eller 
forvaltningsmyndigheden (i det følgende 
benævnt "globaltilskud"). Med henblik på 
at lette adgangen til strukturfondene for 
små ngo'er, skal medlemsstaterne fremme 
brugen af små og skræddersyede
globaltilskud. Det bemyndigede organ 
giver garantier for sin solvens og sin 
kompetence på det pågældende område 
samt med hensyn til administrativ og 
finansiel forvaltning.

Ændringsforslag 201

Forslag til forordning
Artikel 124 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i 2014: 2 % af støtten fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program

a) i 2014: 3 % af støtten fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program

Begrundelse

Hovedindholdet i den nuværende lovgivning (artikel 82 i forordning nr. 1083/2006) bør 
opretholdes i litra a), b) og c) for at sikre bedre stabilitet og bæredygtighed samt for at hjælpe 
med til at håndtere konsekvenserne af EU's økonomiske krise.

Ændringsforslag 202

Forslag til forordning
Artikel 124 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) i 2015: 1 % af støtten fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program

(b) i 2015 2 % af støtten fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program

Ændringsforslag 203

Forslag til forordning
Artikel 124 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) i 2016: 1 % af støtten fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program.

(c) i 2016: 2 % af støtten fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program.

Ændringsforslag 204

Forslag til forordning
Artikel 127 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen frigør enhver del af det 
beløb, der er beregnet i henhold til andet 
afsnit, i forbindelse med et operationelt 

1. Kommissionen frigør enhver del af det 
beløb, der er beregnet i henhold til andet 
afsnit, i en medlemsstat, og som ikke er 
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program, og som ikke er blevet anvendt til 
betaling af den første og den årlige 
forfinansiering, de mellemliggende 
betalinger og den årlige saldo, senest den 
31. december i det andet finansår efter året 
for indgåelsen af budgetforpligtelsen under 
det operationelle program, eller for hvilken 
der ikke i overensstemmelse med artikel 
126 er fremlagt en betalingsanmodning 
udfærdiget i overensstemmelse med artikel 
121.

blevet anvendt til betaling af den første og
den årlige forfinansiering, de 
mellemliggende betalinger og den årlige 
saldo, senest den 31. december i det tredje
finansår efter året for indgåelsen af 
budgetforpligtelsen under det operationelle 
program, eller for hvilken der ikke i 
overensstemmelse med artikel 126 er 
fremlagt en betalingsanmodning 
udfærdiget i overensstemmelse med artikel 
121.

Ændringsforslag 205

Forslag til forordning
Artikel 134 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) en resultatgennemgang dokumenterer, 
at et prioriteret felt ikke har realiseret de 
delmål, der er fastsat i resultatrammen

(f) en resultatgennemgang dokumenterer, 
at et prioriteret felt i væsentlig grad ikke 
har realiseret de delmål, der er fastsat i 
resultatrammen

Ændringsforslag 206

Forslag til forordning
Artikel 134 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) medlemsstaten ikke reagerer eller ikke 
svarer på tilfredsstillende vis, jf. artikel 
20, stk. 5-

udgår

Ændringsforslag 207

Forslag til forordning
Artikel 134 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Med henblik på retssikkerheden 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
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vedrørende de begreber og situationer, der 
kan betragtes som alvorlige, jf. artikel 
134, stk. 1, i denne artikel.

Ændringsforslag 208

Forslag til forordning
Artikel 136 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende kriterierne for at fastlægge, 
hvilket niveau af finansiel korrektion der 
skal anvendes.

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142, at 
fastlægge de sager, der betragtes som 
alvorlige mangler, jf. denne artikel, og 
kriterierne for, hvilket niveau af finansiel 
korrektion der skal anvendes. 

Ændringsforslag 209

Forslag til forordning
Artikel 137 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a. I tilfælde af enighed kan 
medlemsstaten genbruge de pågældende 
EU-midler i overensstemmelse med artikel 
135, stk. 3.

Ændringsforslag 210

Forslag til forordning
Artikel 137 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For at anvende finansielle korrektioner 
træffer Kommissionen en afgørelse i form 
af gennemførelsesretsakter senest seks 
måneder efter høringsdatoen eller efter 
datoen for modtagelse af supplerende 
oplysninger, når medlemsstaten indvilliger 
i at fremlægge sådanne yderligere 

5. For at anvende finansielle korrektioner 
træffer Kommissionen i tilfælde af 
manglende enighed en afgørelse i form af 
gennemførelsesretsakter senest seks 
måneder efter høringsdatoen eller efter 
datoen for modtagelse af supplerende 
oplysninger, når medlemsstaten indvilliger 
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oplysninger efter høringen. Kommissionen 
tager hensyn til alle de oplysninger og 
bemærkninger, der er fremkommet under 
proceduren. Hvis der ikke finder nogen 
høring sted, begynder fristen på seks 
måneder to måneder efter modtagelsen af 
Kommissionens indbydelse til høringen.

i at fremlægge sådanne yderligere 
oplysninger efter høringen. Kommissionen 
tager hensyn til alle de oplysninger og 
bemærkninger, der er fremkommet under 
proceduren. Hvis der ikke finder nogen 
høring sted, begynder fristen på seks 
måneder to måneder efter modtagelsen af 
Kommissionens indbydelse til høringen.

Ændringsforslag 211

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 212

Forslag til forordning
Bilag -I (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag -I
Den fælles strategiske ramme

Hensigten med denne ramme er, i 
overensstemmelse med artikel 10, at 
udstikke en strategisk kurs for 
programmeringsprocessen på 
medlemsstaternes og regionernes niveau 
og for FSR-fondenes bidrag til opfyldelse 
af EU-strategien for intelligent, 
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bæredygtig og inklusiv vækst. Med 
henblik på at nå dette mål fastlægger 
denne ramme de vigtigste horisontale 
principper og identificerer de tilsvarende 
tværgående udfordringer, udformer 
synergier og og samordningsmekanismer 
mellem FSR-fondene og instrumenter 
under andre unionspolitikker og FSR-
instrumenter samt fastlægger prioriteter 
for territorialt samarbejde.
Som supplement til rammen i dette bilag 
bør Kommissionen støtte medlemsstaterne 
og regionerne i at vedtage navnlig en 
ikke-udtømmende liste over anbefalede 
aktiviteter for FSR-fondene i form af 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
142. Denne ikke-udtømmende liste bør 
som en del af den fælles strategiske 
ramme vejlede medlemsstaterne og 
regionerne i, hvordan de kan omsætte de 
tematiske mål, som er fastsat i artikel 9, til 
programmering under hensyntagen til 
regionernes forskellige behov, 
udfordringer og muligheder og den 
nødvendige fleksibilitet for regional 
bæredygtig udvikling.
1. Horisontale principper og tværgående 
udfordringer
1.1. Partnerskab og flerniveaustyring
1.1.1. Princippet om flerniveaustyring 
kræver en koordineret indsats, der 
gennemføres i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet samt i 
partnerskab. Det skal desuden have form 
af operationelt og institutionaliseret 
samarbejde, navnlig med hensyn til 
udarbejdelse og gennemførelse af EU's 
politikker. Eksplicitte henvisninger til 
princippet om flerniveaustyring i denne 
forordning udgør en styrkelse af 
princippet og skaber øget værdi for selve 
samhørighedspolitikken.
1.1.2. Princippet om flerniveaustyring 
skal følges for lettere at kunne opnå 
social, økonomisk og territorial 
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samhørighed samt gennemføre EU's 
prioriteter om intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst.
1.1.3. Med henblik på at sikre effektiv 
flerniveaustyring skal medlemsstaterne og 
regionerne træffe følgende 
foranstaltninger:
a) Iværksættelse af partnerskaber, jf. 
artikel 5;
b) etablering af koordineringsmekanismer 
mellem de forskellige 
forvaltningsniveauer i overensstemmelse 
med de respektive systemer for 
konstitutionelle beføjelser
c) regelmæssig aflæggelse af rapport om 
gennemførelse af partnerskaber.
1.1.4. På alle stadier af gennemførelsen af 
FSR-fondene, skal partnerskaber 
organiseres på en sådan måde, at de 
regionale og lokale myndigheder 
inddrages direkte i udarbejdelsen af 
partnerskabsaftaler og programmer samt i 
forberedelsen, gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen af disse 
programmer. Arbejdsmarkedets parter og 
økonomiske interesseorganisationer, 
andre offentlige myndigheder samt 
organer, der repræsenterer 
civilsamfundet, herunder miljøpartnere, 
ikke-statslige organisationer samt 
organer, som er ansvarlige for at fremme 
ligestilling og ikke-forskelsbehandling, 
skal også inddrages med henblik på at 
sikre partnerskab på alle stadier i 
gennemførelsen af politikken.
1.1.5. Samarbejdet med partnerne skal 
følge bedste praksis. Medlemsstaterne og 
forvaltningsmyndighederne skal anvende 
en del af den tekniske bistand for den 
nuværende og den næste 
programmeringsperiode til at sikre, at 
deres partnere, særlig små lokale 
myndigheder, økonomiske 
interesseorganisationer og 
arbejdsmarkedets parter og ngo'er har 
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den nødvendige kapacitet til at deltage i 
udarbejdelsen, gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen af 
partnerskabsaftalen og programmerne
1.2. Bæredygtig udvikling
1.2.1 Princippet om bæredygtig udvikling 
som fastsat i artikel 3 i traktaten om Den 
Europæiske Union (TEU) vedrører et 
fremskridtsbegreb i henhold til hvilket der 
skal integreres sociale, økonomiske og 
miljømæssige overvejelser i forbindelse 
med overvejelser om trivsel og bedre 
livskvalitet for nuværende og fremtidige 
generationer.
1.2.2. Overvejelser om bæredygtig 
udvikling samt princippet om, at 
forureneren betaler, skal derfor udgøre en 
integreret del af den enkelte plan, fra 
udarbejdelse til gennemførelse og fra 
overvågning til evaluering. Kun i ganske 
særlige tilfælde og under forudsætning af, 
at der er truffet afhjælpende 
foranstaltninger, kan det tillades, at 
princippet om, at forureneren betaler, 
ikke anvendes.
1.2.3. For at håndtere de komplekse 
udfordringer, som medlemsstaterne og 
regionerne står overfor, skal de 
iværksætte alle tilgængelige EU-politiske 
instrumenter. Navnlig skal ressourcerne 
rettes mod forebyggende og afhjælpende 
foranstaltninger med henblik på 
bekæmpelse af klimaændringer. Alle nye 
investeringer med støtte fra FSR-fonde 
skal være af en sådan art, at de i sig selv 
er modstandsdygtige over for 
følgevirkningerne af klimaforandringer 
og naturkatastrofer.
1.2.4. EFRU og Samhørighedsfonden bør 
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 
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foranstaltninger, og nye er under 
udvikling, og derfor bør EFRU fortsat 
støtte forskningen på dette område.
Formålet med en sådan støtte bør være at 
supplere de foranstaltninger, der er 
omfattet af Horisont 2020. Der kan stilles 
finansiering til foranstaltninger inden for 
biodiversitet til rådighed gennem ELFUL 
og EHFF. ELFUL kan desuden benyttes 
til at bistå arealforvaltere, hvis 
obligatoriske miljøkrav medfører 
områdespecifikke ulemper.
1.2.5. Bestræbelserne i retning af en 
bæredygtig udvikling bør ikke blot være 
en teknisk øvelse. For at sikre, at dette 
mål ensrettes i forbindelse med driften af 
FSR-fondene på stedet, bør 
forvaltningsmyndighederne tage behørigt 
og konsekvent hensyn til dette mål hele 
vejen igennem programmet, og de bør 
benytte en mere aktiv tilgang til 
nedbringelse af indsatsens miljøskadelige 
indvirkninger, blandt andet gennem 
følgende foranstaltninger:
a) målretning af investeringer mod de 
mest ressourceeffektive muligheder
b) omhyggelig afvejning af behovet for 
investeringer, hvor sådanne investeringer 
har en betydelig negativ indvirkning på 
miljøet
c) langtidsperspektiv, når man 
sammenligner livscyklusbaserede 
omkostninger ved alternative 
investeringsmetoder 
d) fremme af grønne offentlige udbud
e) målretning af investeringer mod 
tilgængelighed for alle brugere, hvilket 
bidrager til et miljø uden hindringer for 
handicappede.
1.3. Fremme af ligestilling mellem mænd 
og kvinder og ikke-forskelsbehandling 
1.3.1. Medlemsstaterne og Kommissionen 
bør tage passende skridt til at fjerne 
ulighed, fremme ligestilling mellem mænd 
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og kvinder samt forhindre enhver 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering 
eller kønsidentitet på alle stadier af 
gennemførelsen af FSR-fondene.
1.3.2. Medlemsstaterne og regionerne bør 
følge målsætningen om ligestilling 
mellem mænd og kvinder og bør træffe 
passende foranstaltninger til forebyggelse 
af enhver form for forskelsbehandling i
forbindelse med udarbejdelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af driften af de programmer, 
der er medfinansieret af FSR-fondene, og 
præcist anføre de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at tage 
dette princip i betragtning i 
programmerne.
1.3.3. Øget deltagelse af kvinder på 
arbejdsmarkedet, både som arbejdsgivere 
og arbejdstagere, vil puste nyt liv i EU's 
økonomi. Frigørelse af potentialet for en 
sådan stigning i aktiviteten ved at øge 
kvindernes beskæftigelsesprocent er 
afgørende for at nå beskæftigelsesmålene 
i Europa 2020-strategien. Der bør derfor 
findes en løsning på problemet med 
hindringerne for kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet, bl.a. ved at fremme 
kvinders deltagelse i forskning og 
udvikling og ved at inddrage kvinderne i 
uddannelse og erhvervsuddannelse i 
"grønne job". Medlemsstaterne og 
regionerne bør sikre, at ikke kun ESF, 
men også EFRU, Samhørighedsfonden, 
EHFF og ELFUL finansierer aktiviteter, 
der fremmer kvinders økonomiske 
uafhængighed, bidrager til at opnå en 
hensigtsmæssig balance mellem arbejde 
og familieliv samt øger kvinders 
muligheder som iværksættere.
1.3.4. Overvågnings- og 
evalueringsprogrammer vil bidrage til at 
måle effekten på ligestilling mellem 
kønnene af det forventede bidrag fra 
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FSR-fondene.
1.3.5. Ligestillingsorganernes bør 
udarbejde en udtalelse om programmerne 
for ESF, EFRU og Samhørighedsfonden 
med henblik på at sikre, at alle 
nødvendige bestemmelser er opfyldt. Det 
anbefales kraftigt at inddrage 
ligestillingsorganer og andre 
organisationer, som er aktive i 
bekæmpelsen af forskelsbehandling, for 
at sørge for den nødvendige ekspertise ved 
planlægning, gennemførelse, overvågning 
og evaluering af støtten.
1.4. Tilgængelighed
1.4.1. Alle produkter og tjenesteydelser, 
der udbydes til offentligheden og er 
medfinansieret af FSR-fondene, bør være 
tilgængelige. Det er navnlig vigtigt via 
passende skridt taget af medlemsstaterne 
at sikre og fremme handicapvenlige 
bebyggede omgivelser, transport og 
informations- og 
kommunikationsteknologi med henblik på 
integration af dårligt stillede 
befolkningsgrupper, herunder 
handicappede, jf. FN-konventionen om 
handicappedes rettigheder, der har været i 
kraft siden 3. maj 2008, og politikkerne 
med henblik på gennemførelsen af denne 
FN-konvention.
1.4.2. Det er af afgørende betydning, at de 
dårligt stillede gruppers behov bliver 
opfyldt på hensigtsmæssig vis for at gøre 
det muligt for dem at blive bedre 
integreret på arbejdsmarkedet og at 
deltage fuldt ud i samfundet.
På tværs af alle EU-regioner bør 
medlemsstaterne og regionerne fortsat 
fremme social samhørighed på lige fod 
med økonomisk og territorial 
samhørighed, hvis målene i EU 2020-
strategien skal kunne opfyldes. Med 
henblik herpå fastsættes der en 
minimumsandel til ESF for hver 
regionskategori i henhold til artikel 84, 



AD\908400DA.doc 95/124 PE486.190v02-00

DA

stk. 3.
1.5. Demografi
1.5.1. Tilpasning til demografiske 
forandringer er en af de centrale 
udfordringer for medlemsstaterne og 
regionerne i de kommende årtier. 
Kombinationen af en faldende 
erhvervsaktiv befolkning og en højere 
andel af pensionister vil lægge yderligere 
pres på medlemsstaternes sociale systemer 
og dermed EU's økonomiske 
konkurrenceevne.
1.5.2. De demografiske forandringer 
skaber nye udfordringer. Denne 
demografiske udvikling bør studeres og 
imødegås, især på regionalt og lokalt 
plan, hvis forskellige udviklingstendenser 
viser sig. Medlemsstaterne og regionerne 
bør gøre brug af SFR- fondene til at 
udvikle skræddersyede strategier med 
henblik på at håndtere de demografiske 
problemer og skabe muligheder for 
udvikling af det nye seniormarked.
1.5.3. Forbedrede jobmuligheder for 
ældre vil skabe en lang række fordele for 
befolkningen, herunder unge 
handicappede, samfundet og de offentlige 
budgetter. Medlemsstaterne og regionerne 
bør anvende FSR-fondene til at træffe 
foranstaltninger med henblik på at 
integrere alle aldersgrupper. Bedst mulig 
anvendelse af alle eksisterende 
menneskelige ressourcer, bl.a. gennem 
foranstaltninger til bekæmpelse af 
ungdomsledigheden, er en af de 
umiddelbare opgaver for FSR-fondene i 
forbindelse med at maksimere potentialet 
for befolkningen i hele EU. Dette kan 
opnås gennem forbedret adgang til, 
minimumsniveau for og 
minimumskvalitet af uddannelse samt 
forbedrede sociale støtteordninger. 
Investeringer i sundhedsinfrastrukturer 
vil desuden tjene målsætningen om et 
langt og sundt arbejdsliv for alle EU-
borgere. 
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1.5.4. I forbindelse med udarbejdelsen af 
deres programmer bør medlemsstaterne 
og regionerne tage højde for de 
langsigtede udfordringer som følge af de 
demografiske forandringer. I de regioner, 
der er mest påvirket af demografiske 
forandringer, bør de fastlægge 
foranstaltninger med henblik på følgende:
a) støtte til demografisk fornyelse gennem 
bedre vilkår for familier og en bedre 
balance mellem arbejds-, privat- og 
familieliv 
b) øget beskæftigelse, forbedret 
produktivitet og forbedrede økonomiske 
resultater gennem investering i 
uddannelse og forskning
c) fokus på tilstrækkelighed og kvalitet 
vedrørende uddannelse og sociale 
støtteordninger, og
d) sikring af sundhedsydelser, sociale
tjenesteydelser og langtidspleje, herunder 
investering i infrastruktur.
1.6. Beskæftigelse
1.6.1. Medlemsstaterne og regionerne bør 
sikre fremme af et højt 
beskæftigelsesniveau, jf. artikel 9 i TEUF.
Medlemsstaterne og regionerne bør sikre, 
at dette integreres i udarbejdelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af foranstaltninger under 
alle FSR-fondene, og at 
beskæftigelsesegnethed integreres som et 
bindende princip i forbindelse med 
EFRU's, ESF's og Samhørighedsfondens 
programmer.
1.6.2. De nationale, regionale og lokale 
myndigheder og andre relevante 
myndigheder bør identificere de projekter, 
som vil få størst virkning i form af 
jobskabelse med henblik på at sikre social 
samhørighed. Fondene bør være særlig 
opmærksomme på regioner og 
virksomheder, der er berørt af 
omstrukturering og flytning.
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1.6.3. Skabelse af kvalitetsarbejdspladser 
for unge i de regioner, hvor der er en høj 
ungdomsarbejdsløshed sammenlignet med 
EU-gennemsnittet, bør være en prioritet.
1.7. Fatigdomsbekæmpelse og social 
integration
1.7.1. Projekter, der kombinerer 
beskæftigelsesmål og -strategier, med 
integreret aktiv integration, som f.eks. 
projekter, der skal styrke solidariteten 
mellem generationerne på regionalt og 
lokalt plan, eller som i særlig grad 
bidrager til ligestilling mellem kønnene og 
aktiv integration af sårbare grupper, 
herunder fattige arbejdstagere, skal 
prioriteres.
1.8. En integreret strategi 
1.8.1. En integreret territorial tilgang er 
afgørende for at kunne reagere effektivt 
på de udfordringer, som medlemsstaterne 
og regionerne står overfor. Disse 
udfordringer vedrører indvirkningen fra 
følgende: globalisering, miljø- og 
energihensyn, aldringsproblematik og 
demografiske forandringer, teknologiske 
forandringer og innovationskrav og 
indkomstforskelle og social udskillelse. 
Disse emners komplekse og indbyrdes 
relaterede art betyder, at løsningerne bør 
være integrerede, tværsektorielle og 
flerdimensionelle for at blive vellykkede. 
1.8.2. I denne forbindelse er det ved hjælp 
af SFR-fondene muligt at kombinere 
effekterne af forskellige EU-fonde i 
integrerede pakker, der er skræddersyet til 
at opfylde specifikke lokale og regionale 
behov, med henblik på at nå målene i 
Europa 2020-strategien.
1.8.3. I de mest ugunstigt stillede områder 
kan social udstødelse kun behandles med 
held inden for rammerne af omfattende, 
flerfondsprogrammer, som sigter mod 
sideløbende udvikling af menneskelige 
ressourcer og social infrastruktur. Derfor 
er det vigtigt at sikre synergien mellem 
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ESF og EFRU.
1.8.4. Når medlemsstaterne og regionerne 
udarbejder deres strategier og 
programmer med henblik på at fastlægge 
de mest hensigtsmæssige foranstaltninger 
til at underbygge Europa 2020-strategien, 
bør de være særligt opmærksomme på 
fremherskende territoriale, strukturelle og 
institutionelle elementer såsom den 
pågældende regions forbindelser, 
beskæftigelsesmønster og arbejdskraftens 
mobilitet, forbindelser mellem by og land, 
lokal indbyrdes afhængighed mellem 
forskellige sektorer, den kulturelle arv, 
Aldringen, de demografiske forandringer 
etc.
1.8.5. Medlemsstaterne og regionerne bør 
analysere, hvilke primære 
samfundsmæssige udfordringer de står 
overfor. Som reaktion på disse 
udfordringer bør de desuden overveje, 
hvilke konkrete aspekter af deres 
borgernes sundhed de ønsker at få 
indflydelse på og forbedre ved hjælp af 
politikken, og hvordan politikken skal 
udformes og gennemføres i den 
pågældende medlemsstats eller regions 
specifikke kontekst.
1.8.6. Med henblik på at skabe gode 
politikker, der er skræddersyet til 
specifikke regionale behov, bør 
medlemsstaterne og regionerne 
videreudvikle en integreret territorial 
tilgang til udformning og gennemførelse 
af politik. Den integrerede territoriale 
investeringsmetode bør være det vigtigste 
redskab til at opnå en afbalanceret 
bæredygtig udvikling med potentiale til at 
fremme beskæftigelse, social integration 
og velfærd under hensyntagen til 
relevante kontekstuelle aspekter, men med 
fokus på grundlaget i følgende centrale 
elementer:
a) en evaluering af regionens 
udviklingspotentiale og kapacitet i 
henhold til Europa 2020-strategien
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b) en vurdering af de udviklingsmæssige 
udfordringer i Europa 2020-strategien og 
de flaskehalsproblemer, som regionen står 
overfor, samt dens evne til at håndtere 
dem
c) hensyntagen til det respektive 
territoriale område og konteksten for 
udformning og gennemførelse af politik i 
henhold til nærhedsprincippet
d) kombination af en eller flere 
komplementære investeringsprioriteter fra 
forskellige tematiske mål i én prioritet 
eller i ét program
e) udformning af de metoder med 
flerniveaustyring, som er nødvendige for 
at sikre en effektiv gennemførelse af 
politikken
f) valg af passende indikatorer for 
resultater og udfald til anvendelse i 
forbindelse med overvågning og 
evaluering af politikker.
2. Synergieffekter og koordinering af 
SFR-fonde med instrumenter under andre 
politikker
2.1. Indledning
2.1.1. Men henblik på at opnå optimale 
resultater for bæredygtig vækst og 
udvikling lokalt er det vigtigt at 
koordinere alle unionspolitikker og 
relaterede instrumenter, som spiller en 
rolle i forbindelse med at skabe 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed og en mere afbalanceret 
territorial udvikling i Unionen. Dette bør 
desuden afspejles i bedre koordinering 
mellem Unionens budget og 
medlemsstaternes nationale og 
subnationale budgetter i forbindelse med 
finansiering af fælles politiske 
prioriteringer samt et forbedret vertikalt 
samarbejde mellem Unionen og nationale 
og regionale enheder.
2.1.2. Synergier og koordinering er ikke 
universalløsninger. I denne sammenhæng 
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er det nødvendigt at undersøge EU-
politikkernes indvirkning i regionerne og 
på samhørigheden nærmere med henblik 
på at fremme effektive synergier og at 
fastlægge og fremme den mest 
hensigtsmæssige måde at støtte lokale og 
regionale investeringer på EU-niveau.
2.1.3. Medlemsstaterne og regionerne bør 
i programmerings- og 
gennemførelsesfasen sikre sammenhæng 
mellem interventioner med støtte fra SFR-
fondene og målene for EU's øvrige 
politikker. Med henblik herpå bør de søge 
at:
a) identificere og udnytte 
komplementariteter mellem forskellige 
EU-instrumenter på nationalt og 
regionalt plan både i planlægningsfasen 
og under gennemførelsen 
b) optimere eksisterende strukturer og, 
hvis relevant, etablere nye strukturer, der 
fremmer strategisk bestemmelse af 
prioriteter for de forskellige instrumenter 
og strukturer vedrørende koordinering på 
nationalt plan, undgå overlapning af 
indsatsen og fastlægge områder, hvor der 
er behov for yderligere finansiel støtte.
c) udnytte potentialet til at kombinere 
støtte fra forskellige instrumenter fuldt ud 
til at støtte individuelle operationer og 
arbejde tæt sammen med de ansvarlige for 
gennemførelsen af andre nationale 
instrumenter om at skabe 
sammenhængende og strømlinede 
finansieringsmuligheder for modtagerne.
2.2. Horisont 2020
2.2.1. Det er vigtigt at styrke synergien og 
komplementariteten mellem 
samhørighedspolitikken og Horisont 
2020, samtidig med at der etableres en 
klar fordeling af indsatsområderne 
mellem dem.
2.2.2. Medlemsstaterne og regionerne bør 
navnlig udarbejde en national eller 
regional strategi for forskning og 
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innovation vedrørende intelligent 
specialisering i overensstemmelse med det 
nationale reformprogram. Disse strategier 
bør udarbejdes i tæt samarbejde mellem 
nationale eller regionale 
forvaltningsmyndigheder og de 
myndigheder, der er direkte berørt af 
Horisont 2020, med også med inddragelse 
af aktører som universiteter og 
videregående uddannelsesinstitutioner, 
lokal industri og arbejdsmarkedets parter. 
Hvad angår tilgængelighed og 
handicapvenlige miljøer og 
tjenesteydelser, bør aktører, der 
repræsenterer de handicappede, 
inddrages i gennemførelsen af 
innovationsstrategier, der afspejler de 
ældres behov med hensyn til at fremme 
tanken om et universelt design for alle. I 
sådanne innovationsstrategier bør der 
tages højde for både upstream- og 
downstreamforanstaltninger til og fra 
Horisont 2020.
2.2.3. Upstreamforanstaltninger, der skal 
forberede regionale aktører inden for 
forskning og innovation på at deltage i 
projekter under Horisont 2020 ("genvej til 
topkvalitet"), udvikles gennem 
kapacitetsopbygning. Kommunikationen 
og samarbejdet mellem nationale 
kontaktpunkter under Horisont 2020 og 
forvaltningsmyndighederne for FSR-
fondene bør styrkes, navnlig for så vidt 
angår eventuelle udvalgte Horisont 2020-
projekter, der ikke er blevet finansieret på 
grund af manglende ressourcer.
2.2.4. Downstreamforanstaltninger bør 
levere midler til at udnytte og udbrede 
resultater inden for forskning og 
innovation, der stammer fra Horisont 
2020, til markedet, og kan omfatte 
følgende: pilotanlæg og 
demonstrationssteder, konceptbekræftelse 
("proof of concept") og tidlig 
finansiering, startfaciliteter, anvendt 
forskning, specifik industriel kapacitet og 
teknologioverførselskapacitet samt 
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klyngestøtte.
2.2.5. Der bør ydes fælles støtte til 
nationale og regionale myndigheder i 
forbindelse med udformning og 
gennemførelse af sådanne 
innovationsstrategier. Støtten kan omfatte 
følgende: støtte til at indkredse 
muligheder for fælles finansiering af 
infrastrukturer til forskning og 
innovation af europæisk interesse, 
fremme af internationalt samarbejde, 
metodologisk støtte gennem peer reviews, 
udveksling af bedste praksis og 
uddannelse på tværs af regioner.
2.2.6. Medlemsstaterne og regionerne bør 
overveje følgende yderligere 
foranstaltninger, der sigter mod at frigøre 
deres potentiale for ekspertise og 
innovation på en sådan måde, at de 
supplerer og skaber synergier med 
Horisont 2020:
a) forbindelse mellem nye 
ekspertisecentre og innovative regioner i 
mindre udviklede medlemsstater og 
førende modstykker andre steder i Europa
b) etablering af forbindelser med 
innovative klynger og anerkendelse af 
ekspertise i mindre udviklede regioner
c) etablering af et "formandskab" for at 
tiltrække særligt dygtige akademikere, og
d) ydelse af støtte til internationale 
netværk for forskere og innovatorer.
2.3. LIFE
2.3.1. Synergier med EU-politiske 
instrumenter (både 
finansieringsinstrumenter og ikke-
finansieringsinstrumenter), der skal 
afbøde klimaændringer og bidrage til 
miljøbeskyttelse og ressourceeffektivitet, 
bør udnyttes, hvor det er muligt.
2.3.2. Idet programmerne vil bidrage til 
målsætningerne om bæredygtig vækst 
gennem en stærkere tematisk fokus og et 
styrket princip om bæredygtig udvikling, 
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er de i punkt 2.3.1 omhandlede synergier 
iboende i den lovgivningsmæssige ramme 
for SFR-fondene.
2.3.3. Der bør søges synergier med LIFE, 
navnlig med integrerede projekter på 
områderne natur (f.eks. 
økosystemtjenester og biodiversitet), vand, 
affald, luft, afbødning af klimaændringer 
og tilpasning til klimaændringerne. 
Koordinering med LIFE bør sikres 
gennem supplerende støtteprojekter samt 
gennem fremme af anvendelsen af 
løsninger, metoder og tilgange, der er 
valideret under LIFE-programmet.
2.3.4. Anvendelse af vurderinger af 
virkningerne på miljøet (VVM'er), 
bæredygtighedsvurderinger, strategiske 
miljøvurderinger (SMV'er) og andre 
relevante instrumenter, som særlig 
vedrører kvaliteten og udvidelsen af 
handicapvenlige miljøer og 
tjenesteydelser, bør fremmes for at 
forebygge og tage højde for tab af 
biodiversitet og klimaændringernes 
virkninger i territorial planlægning 
(inklusive makroregionale strategier) og i 
regional og lokal beslutningstagning.
2.3.5. Medlemsstaterne og regionerne bør 
fremme den grønne infrastruktur, 
miljøinnovation og anvendelse af ny 
teknologi med henblik på at skabe en 
grønnere økonomi.
2.3.6. Kapacitetsopbygning er en 
forudsætning for at opnå resultater af 
disse aktiviteter og bør øge potentialet 
samt udvikle færdigheder hos både lokale 
og regionale myndigheder og 
samarbejdspartnere.
2.3.7. Da de miljømæssige udfordringer 
ikke følger administrative grænser, er det 
meget vigtigt, at der etableres 
grænseoverskridende, interregionalt og 
tværnationalt samarbejde blandt 
europæiske, nationale, regionale og 
lokale myndigheder med henblik på at 
beskytte biodiversiteten og 
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naturressourcerne på tværs af regionerne. 
Bedre udnyttelse af potentialet for 
territorialt samarbejde og udveksling af 
oplysninger, erfaring og bedste praksis vil 
bidrage markant til at nå miljø- og 
klimarelaterede mål.
2.3.8. Desuden bør finansiering fra SFR-
fondene koordineres med støtten fra NER 
300-programmet, som anvender indtægter 
fra auktionskvoter under den europæiske 
emissionshandelsordning.
2.4. Programmet for social udvikling og 
innovation (PSCI)
2.4.1. Synergien mellem SFR-fondene og 
EU-programmet for social udvikling og 
innovation bør øges, således at fondene og 
PSCI bedre kan bidrage til 
gennemførelsen af Europa 2020-
strategien og dennes overordnede mål, 
flagskibsinitiativer, integrerede 
retningslinjer og initiativet "muligheder 
for unge" gennem økonomisk støtte med 
henblik på at fremme et højt 
beskæftigelsesniveau af høj kvalitet og 
med bæredygtig beskæftigelse, sikre 
passende og anstændig social beskyttelse, 
bekæmpe social udstødelse og fattigdom 
samt forbedre arbejdsvilkårene og 
beskæftigelses- og uddannelsessituationen 
for unge.
2.4.2. 2.4.2. Medlemsstaterne bør navnlig 
udnytte muligheden og iværksætte 
foranstaltninger under fondene, navnlig 
ESF i tråd med de aktiviteter, der udføres 
under PSCI-programmet på områder 
såsom social dialog, retlige anliggender 
og grundlæggende rettigheder, lige 
muligheder, uddannelse, 
erhvervsuddannelse, børns rettigheder og 
velfærd, ungdomspolitik, 
migrationspolitik, forskning og 
innovation, iværksætterånd, sundhed, 
arbejdsvilkår, udvidelse og eksterne 
forbindelser samt den overordnede 
økonomiske politik.
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2.4.3. I grænseregioner spiller EURES' 
grænseoverskridende partnerskaber en 
vigtig rolle i udviklingen af et egentlig 
europæisk arbejdsmarked. EURES' 
grænseoverskridende partnerskaber bør 
derfor fortsat støttes gennem horisontale 
EU-aktiviteter, der kan suppleres af 
nationale ressourcer eller af ESF.
2.4.4. Medlemsstaterne bør koordinere 
tilsvarende foranstaltninger under FSR-
fondene, særlig under ESF og EFRU, 
med foranstaltninger under PSCI-søjlen 
for mikrofinansiering og social 
iværksætterånd i EU-programmet for 
social udvikling og innovation, der sigter 
mod øget adgang og tilgængelighed til 
mikrofinansiering for sårbare personer, 
som ønsker at etablere eller udvikle deres 
egen mikrovirksomhed eller en 
selvstændig aktivitet, men er dårligt stillet 
i forbindelse med adgang til det 
konventionelle lånemarked, og til 
mikrovirksomheder, som ansætter de 
personer, der har den svageste tilknytning 
til arbejdsmarkedet, samt med 
foranstaltninger, der sigter mod at støtte 
udvikling af sociale virksomheder.
2.4.5. ”Aksen Ungdomsinitiativ”, der blev 
vedtaget på Europa-Parlamentets initiativ, 
støtter inden for PSCI-programmet for 
social udvikling og innovation 
foranstaltninger for personer under 25 år, 
bl.a. foranstaltninger, der skal hindre 
tidligt skolefrafald, navnlig gennem hjælp 
til tilbagevenden til undervisningen,
foranstaltninger til udvikling af 
kompetencer, der er relevante for 
arbejdsmarkedet, for at sikre, at arbejde, 
almen uddannelse og erhvervsuddannelse 
bringes tættere sammen, foranstaltninger, 
der sigter mod at støtte adgangen til 
arbejdsmarkedet gennem en første 
arbejdsplads og uddannelse på jobbet og 
foranstaltninger med sigte på at forbedre 
kvaliteten af elev- og lærlingetiden. For at 
styrke foranstaltningerne under PSCI bør 
medlemsstaterne og regionerne 
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iværksætte tilsvarende foranstaltninger i 
programmerne under FSR-fondene.
2.5. Erasmus for Alle
2.5.1. Synergien mellem FSR- fondene og 
programmet Erasmus for Alle bør sikres 
for at maksimere effektiviteten af de 
udviklede værktøjer og den sociale og 
økonomiske virkning af investering i 
mennesker. Investeringen vil i høj grad 
gavne både enkeltpersoner og samfundet 
som helhed ved at bidrage til vækst og 
velstand, skabe bedre interkulturel 
forståelse, give adgang til en bred vifte af 
uddannelses- og undervisningsaktiviteter, 
både formelle og uformelle, med særligt 
henblik på at lære sprog, inklusive 
tegnsprog, og give impulser til 
ungdomsinitiativer og borgeraktiviteter 
rettet mod alle generationer. Erasmus for 
Alle støtter navnlig tværnationale 
projekter, mens samhørighedspolitikken 
har en mere udtalt regional dimension.
Medlemsstaterne og regionerne tilskyndes 
til at afprøve de forskellige værktøjer og 
metoder, der skabes via det tværnationale 
samarbejde ved hjælp af Erasmus for 
Alle, og derefter anvende dem på deres 
eget område via FSR-fondene.
2.5.2. Kommissionen og medlemsstaterne 
bør sikre en effektiv koordinering mellem 
samhørighedspolitikken og Erasmus for 
Alle gennem en klar sondren mellem de 
typer af investeringer og målgrupper, der 
støttes, under særlig hensyntagen til 
sårbare personer. Erasmus for Alle skal 
fokusere på tværnationale projekter, 
inklusive handicapvenlig læringsmobilitet 
for studerende, unge og personale, uanset 
disses handicap, mod strategiske 
partnerskaber mellem organisationer, 
aktører og institutioner i hele Europa og 
mod foranstaltninger, der støtter 
udarbejdelse og gennemførelse af 
politikker. De primære prioriterede 
investeringsmål for 
samhørighedspolitikken skal være 
uddannelse, arbejdsmarkedsuddannelse, 
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handicappede og voksne studerendes 
mobilitet.
2.5.3. Endvidere vil der blive skabt bedre 
resultater ved at fremme 
komplementariteten af finansiering af 
mobilitet og finansiering af aktiviteter, der 
ensretter bedste praksis og innovative 
projekter, der er identificeret på unions-
plan under Erasmus for Alle. De 
nationale kontorer, der er oprettet under 
dette program, kan bidrage til at skabe 
denne koordinering.
2.6. CEF + TEN, energi- og 
telekommunikationsnet
2.6.1. Med henblik på at maksimere den 
europæiske merværdi bør EFRU og 
Samhørighedsfonden, de transeuropæiske 
net og Connecting Europe-faciliteten 
(CEF) planlægges i tæt samarbejde for at 
sikre, at der skabes forudsætninger for 
optimale forbindelser mellem forskellige 
typer af infrastruktur (inden for transport, 
energi og telekommunikation) på lokalt, 
regionalt og nationalt plan samt i hele 
Unionen. Der skal sikres maksimal 
løftestangsvirkning, for så vidt angår 
midlerne vedrørende projekter med en 
europæisk dimension og rettet mod det 
indre marked, navnlig prioriterede 
transport- og energinet og digitale net.
2.6.2. På samme måde som den nationale 
infrastruktur skal planlægges 
sammenhængende, både ved at tage højde 
for etablering af grænseoverskridende 
forbindelser i Unionen og ved at etablere 
tværregionale forbindelser i en 
medlemsstat, bør planer baseres på et 
faktisk og projekteret transportbehov og 
identificere manglende forbindelser og 
flaskehalsproblemer. Investering i 
regionale forbindelser til det samlede net 
og til hovednettet i det transeuropæiske 
transportnet (TEN-T) bør sikre, at by- og 
landområder drager fordel af de 
muligheder, store net skaber.



PE486.190v02-00 108/124 AD\908400DA.doc

DA

2.6.3. Prioritering af investeringer, som 
har effekt ud over en medlemsstats 
grænser, bør koordineres med TEN-T-
planlægning, således at investeringer fra 
EFRU og Samhørighedsfonden i 
transportinfrastruktur er i fuld 
overensstemmelse med TEN-T-
retningslinjerne, der definerer EU's 
transportprioriteringer, inklusive 
følgende: tilgængelighed for ældre 
borgere, bevægelseshæmmede personer 
og handicappede passagerer, imødegåelse 
af udfordringen fra klimaændringerne, 
den fremtidige udvikling af et integreret 
TEN-T-net og det multimodale 
korridorkoncept.
2.6.4. Kommissionens hvidbog om 
transport formulerer en vision om et 
konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt 
transportsystem med fremhævelse af, at 
en betydelig nedbringelse af mængderne 
af drivhusgasser er påkrævet inden for 
transportsektoren. For FSR- fondene 
betyder dette, at der skal fokuseres på 
bæredygtige transportformer og 
investering i områder, der skaber den 
største europæiske merværdi, eksempelvis 
de transeuropæiske net. Når 
investeringerne er fastlagt, bør de 
prioriteres i henhold til deres bidrag til 
tilgængelighed og problemfri mobilitet, 
bæredygtighed, nedbringelse af 
drivhusgasemissionerne og til et fælles 
europæisk transportområde.
2.6.5. Medlemsstaterne og regionerne bør 
med investeringerne sigte mod at etablere 
ny infrastruktur og øge den eksisterende 
infrastrukturs kapacitet gennem betydelig 
opgradering.
2.6.6. For så vidt angår søtransporten, bør 
havnene udvikles som effektive ind- og 
udrejsesteder gennem fuld integration 
med landinfrastrukturen. Projekter
vedrørende adgang til havne og 
forbindelser til baglandet bør prioriteres.
Udvikling af de indre vandveje skal styrke 
disses bidrag til bæredygtige europæiske 
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godstransportnet.
2.6.7. Der bør navnlig søges 
komplementaritet mellem investeringer i 
infrastruktur fra EFRU og 
Samhørighedsfonden, med delt 
forvaltning, og fra Connecting Europe-
faciliteten (CEF), der er en direkte 
forvaltet facilitet med konkurrencedygtig 
projektudvælgelse. CEF finansierer de 
projekter vedrørende hovednettet (de 
strategisk vigtigste dele af det samlede 
net), som har størst europæiske merværdi 
og ser ud til at være de mest komplekse 
med hensyn til TEN-T, for så vidt angår 
gennemførelse, f.eks. manglende 
forbindelse på tværs af grænserne, vigtige 
flaskehalse og knudepunkter i den 
multimodale trafik. Samhørighedsfonden 
koncentrerer sig om projekter med stor 
europæisk merværdi for at løse 
flaskehalsproblemer inden for 
transportnettene, ved at støtte TEN-T-
infrastruktur, både hovednettet og det 
samlede net. 
2.6.8. Samhørighedsfonden og 
strukturfondene leverer den lokale og 
regionale infrastruktur og disses 
forbindelser til de prioriterede net i 
Unionen inden for energi og 
telekommunikation.
2.6.9. CEF supplerer 
Samhørighedsfonden og strukturfondene, 
da den bidrager til at nå de regionale og 
lokale udviklingsmål, for så vidt angår 
infrastruktur, med henblik på at skabe 
maksimal merværdi for et velfungerende 
integreret indre marked og for social, 
økonomisk og territorial samhørighed.
2.7. IPA, ENPI, EUF
2.7.1. Synergieffekterne mellem de 
eksterne instrumenter og 
samhørighedspolitikken bør øges for at 
forbedre effektiviteten med henblik på at 
nå en række EU-politiske mål. Der bør 
navnlig sigtes mod synergi og 
komplementaritet med hensyn til Den 
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Europæiske Udviklingsfond, 
førtiltrædelsesinstrumentet og det 
europæiske naboskabsinstrument.
2.7.2. Der bør drages fordel af 
synergieffekter mellem territoriale 
samarbejdsaktiviteter under 
samhørighedspolitikken og det 
europæiske naboskabsinstrument, idet der 
dermed skabes dybere territorial 
integration. Potentialet til at skabe 
komplementaritet mellem disse 
instrumenter er stærkest med hensyn til 
grænseoverskridende 
samarbejdsaktiviteter. Medlemsstaterne 
og regionerne bør derfor sikre, at 
eksisterende aktiviteter forbindes med 
nyligt oprettede europæiske grupper for 
territorialt samarbejde, under særlig 
hensyntagen til kapacitetsopbygning i 
ikke-statslige organisationer, særlig 
paraplyorganisationer, for at få adgang til 
fondene og koordinere og udveksle bedste 
praksis.
3. En koordineringsmekanisme mellem 
SFR-fondene
3.1. Medlemsstaterne og regionerne bør 
sikre, at de interventioner, der finansieres 
gennem SFR-fondene, skaber 
synergieffekter, og at strømlining fører til 
en nedbringelse af administrative 
omkostninger og arbejdsbyrder på stedet.
3.2. De offentlige myndigheder og 
forvaltningsmyndigheder, der har 
ansvaret for gennemførelsen af FSR-
fondene, bør arbejde tæt sammen i 
forbindelse med udarbejdelse, 
gennemførelse, overvågning og 
evaluering af partnerskabsaftalen og 
programmerne. De bør navnlig:
a) identificere indsatsområder, hvor SFR-
fondene kan kombineres som supplement 
med henblik på at nå et eller flere af de 
tematiske mål, der er fastsat i denne 
forordning
b) fremme inddragelsen af de 
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forvaltningsmyndigheder, der har 
ansvaret for en af FSR-fondene, og som 
hører under andre 
forvaltningsmyndigheder og relevante 
offentlige myndigheder, i forbindelse med 
udarbejdelse af støtteordninger for at 
sikre synergier og undgå overlapning af 
indsatsen og for at fremme en 
multifinansieringstilgang
c) etablere fælles overvågningsudvalg 
vedrørende programmer, der gennemfører 
SFR-fondene, og udvikle andre fælles 
forvaltnings- og kontrolforanstaltninger 
med henblik på at skabe koordinering 
mellem de myndigheder, der er ansvarlige 
for at gennemføre SFR-fondene.
d) anvende fælles e-governance-løsninger 
med sigte på ansøgere og modtagere samt 
kvikskranker til rådgivning om de 
støttemuligheder, der findes gennem hver 
enkelt af SFR-fondene.
e) sikre, at SMV'er har adgang til disse 
fonde.
3.3. Der bør indføres en europæisk 
overvågningsordning til overvågning af 
gennemførelsen af SFR-fondene og 
fremskridt i forbindelse med opfyldelsen 
af målene i Europa 2020-strategien, der 
sikrer, at partnerne inddrages som nævnt 
i artikel 5.
4. Prioriteter for territorial samordning 
(grænseoverskridende, tværnationalt og 
interregionalt)
4.1. Der ligger et stort potentiale for 
regionaludvikling, jobskabelse og 
samhørighed i samarbejde på tværs af 
administrative grænser og forsøg på at 
overvinde de naturlige grænser.
Samarbejde baseret på et fælles behov i et 
fælles territorium er ofte mest effektivt.
4.2. Grænseoverskridende samarbejde 
opstår ud fra den opfattelse, at mange 
udfordringer ikke standser ved de 
administrative grænser. En effektiv 
reaktion kræver fælles 



PE486.190v02-00 112/124 AD\908400DA.doc

DA

samarbejdsforanstaltninger og 
videndeling på det rigtige territoriale plan.
4.3. Endvidere kan grænseregionernes 
iboende potentiale udnyttes gennem lokalt 
orienterede støtteforanstaltninger.
4.4. De to eksisterende makroregionale 
strategier har banet vejen for at 
organisere de berørte parter i fælles 
foranstaltninger på det hensigtsmæssige 
territoriale plan. Strategierne har øget 
forståelsen af, at det er nødvendigt at 
samarbejde om at håndtere de problemer, 
der ikke kan løses af en enkelt 
medlemsstat, eksempelvis rensning af 
Østersøen eller Donau. Makroregionale 
strategier og andre former for territorialt 
samarbejde kan støttes af både EFRU og 
ESF, og de konkrete vilkår for støtte til 
makroregionale strategier bør være 
beskrevet i programmerne.
4.5. Overvindelse af hindringer skal være 
en del af programmeringen af SFR-
fondene – målsætningerne for de 
eksisterende makroregionale strategier 
bør afspejles i behovsanalysen og i 
opstillingen af mål for de relevante 
operationelle programmer fra 
planlægningsfasen og videre frem. Disse 
strategier har ikke tjent deres formål, 
medmindre målsætningerne for de 
makroregionale strategier udgør en del af 
den strategiske planlægning i 
programmerne for samhørighedspolitik i 
de relevante regioner og medlemsstater.
4.6. Samtidig bør medlemsstaterne og 
regionerne sikre, at territoriale 
samarbejdsprogrammer yder et effektivt 
bidrag til Europa 2020-målene.
Medlemsstaterne og regionerne kan 
således fremme samarbejdet samt teste, 
styre og indføre nye løsninger, idet det 
sikres, at samarbejdet organiseres til støtte 
for de større politiske målsætninger. Om 
nødvendigt bør det territoriale samarbejde 
anvendes til at samle politiske 
beslutningstagere fra forskellige lande for 
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at arbejde mod at løse fælles problemer.
4.7. Medlemsstaterne og regionerne bør 
først og fremmest se de territoriale 
samarbejdsprogrammer som nyttige 
redskaber til at fjerne hindringer for 
samarbejde, som vil støtte nationale og 
regionale politiske mål med effekter ud 
over programområdet.

Ændringsforslag 213

Forslag til forordning
Bilag 1 – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Resultatrammen består af delmål, som 
fastsættes for hver prioritet for årene 2016 
og 2018, og mål, der fastsættes for 2022. 
Delmål og mål præsenteres i 
overensstemmelse med skemaet i tabel 1.

1. Resultatrammen består af delmål, som 
fastsættes for hver prioritet for to 
specifikke år i programmeringsperioden 
inden de år, hvor der foretages 
resultatgennemgang, og som aftales 
gensidigt mellem medlemsstaten og 
Kommissionen, og mål, der fastsættes for 
2022. Delmål og mål præsenteres i 
overensstemmelse med skemaet i tabel 1.

Ændringsforslag 214

Forslag til forordning
Bilag 1 – nr 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Delmål er mellemliggende mål for 
opfyldelsen af det specifikke mål for en 
prioritet, som giver udtryk for de ønskede 
fremskridt mod de mål, der er fastsat for 
slutningen af perioden. De delmål, der 
fastsættes for 2016, skal omfatte finansielle 
indikatorer og indikatorer for output. De 
delmål, der fastsættes for 2018, skal 
omfatte finansielle indikatorer, indikatorer 
for output og evt. resultatindikatorer. Der 
kan også fastsættes delmål for centrale trin 
i gennemførelsen.

2. Delmål er mellemliggende mål for 
opfyldelsen af det specifikke mål for en 
prioritet, som giver udtryk for de ønskede 
fremskridt mod de mål, der er fastsat for 
slutningen af perioden. De delmål, der 
fastsættes for året inden året for den første 
resultatgennemgang, skal omfatte 
finansielle indikatorer, indikatorer for 
output og evt. resultatindikatorer. De 
delmål, der fastsættes for året inden året 
for den anden resultatgennemgang, skal 
omfatte finansielle indikatorer og 
indikatorer for output. Der kan også 
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fastsættes delmål for centrale trin i 
gennemførelsen.

Ændringsforslag 215

Forslag til forordning
Bilag 1 – nr 3 – led 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- ambitiøse, men realistiske med hensyn til 
de særlige omstændigheder i 
medlemsstaten, arten af interventioner og 
de ressourcer, der er øremærket til den 
pågældende prioritet;

Ændringsforslag 216

Forslag til forordning
Bilag 1 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 a. Delmål og mål kan ændres efter 
anmodning fra medlemsstaten i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 26.

Ændringsforslag 217

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – nr. 8 – underpunkt 8.1. – kolonne 3 – led 1 –
underled 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- individualiserede tjenester og aktive og 
forebyggende 
arbejdsmarkedsforanstaltninger på et tidligt 
stadium, der er åbne for alle 
arbejdssøgende

- individualiserede tjenester og aktive og 
forebyggende 
arbejdsmarkedsforanstaltninger på et tidligt 
stadium, der er åbne for alle 
arbejdssøgende, herunder personer fra 
marginaliserede fællesskaber
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Ændringsforslag 218

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – nr. 8 – underpunkt 8.1. – kolonne 3 – led 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Arbejdsformidlingerne har oprettet 
netværk med arbejdsgivere og 
uddannelsesinstitutioner.

- Arbejdsformidlingerne har oprettet 
netværk med arbejdsgivere og 
uddannelsesinstitutioner, også på tværs af 
sektorerne.

Ændringsforslag 219

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – nr. 8 – underpunkt 8.2. – kolonne 3 – led 1 –
underled 3a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- foranstaltninger med henblik på 
oplysning og bevidstgørelse forhøjet til 
gymnasialt niveau;

Ændringsforslag 220

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – nr. 8 – underpunkt 8.2. – kolonne 3 – led 1 –
underled 3b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- rådgivning om og forberedelse af nye 
virksomhedsopstarter;

Ændringsforslag 221

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – nr. 8 – underpunkt 8.3. – kolonne 3 – led 1 –
underled 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- individualiserede tjenester og aktive og 
forebyggende 

- individualiserede tjenester og aktive og 
forebyggende 
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arbejdsmarkedsforanstaltninger på et tidligt 
stadium, der er åbne for alle 
arbejdssøgende

arbejdsmarkedsforanstaltninger på et tidligt 
stadium, der er åbne for alle 
arbejdssøgende, herunder personer fra 
marginaliserede fællesskaber;

Ændringsforslag 222

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – nr. 8 – underpunkt 8.4. – kolonne 3 – led 1 –
underled 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Medlemsstaten har truffet 
foranstaltninger til at fremme aktiv aldring 
og begrænse tidlig tilbagetrækning.

- Medlemsstaten har truffet 
foranstaltninger til at fremme aktiv aldring.

Ændringsforslag 223

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – nr. 9 – underpunkt 9.1. – kolonne 3 – led 2 –
underled 3a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- lægger særlig vægt på de specielle behov 
hos grupper med forhøjet risiko for 
skolefrafald, bl.a. ved at forhindre 
skolefrafald gennem adgang til 
kvalitetsprægede, varierede 
udviklingsprogrammer med fokus på den 
tidlige barndom, hjemmebaserede og 
fællesskabsbaserede indlæringsinitiativer 
og gratis børnepasningsordninger

Ændringsforslag 224

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – nr. 9 – underpunkt 9.1. – kolonne 3 – led 2 –
underled 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- går på tværs af sektorer og involverer og 
koordinerer alle politikområder og 

går på tværs af sektorer og involverer og 
koordinerer alle politikområder og 



AD\908400DA.doc 117/124 PE486.190v02-00

DA

interessenter, der er relevante for 
bekæmpelse af skolefrafald.

interessenter, herunder kultur, kreative 
fag og idræt, der er relevante for 
bekæmpelse af skolefrafald.

Ændringsforslag 225

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – nr. 9 – underpunkt 9.2. – kolonne 3 – led 2 –
underled 1 – underled 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- øger deltagelsen i videregående 
uddannelse blandt lavindkomstgrupper og 
andre underrepræsenterede grupper

- øger deltagelsen i videregående 
uddannelse blandt lavindkomstgrupper og 
andre underrepræsenterede grupper med 
særlig fokus på de mest sårbare grupper

Ændringsforslag 226

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – nr. 9 – underpunkt 9.3 a (nyt) 

Kommissionens forslag

Tematiske 
mål

Forhåndsbetingelse Opfyldelseskriterier

Ændringsforslag

Tematiske 
mål

Forhåndsbetingelse Opfyldelseskriterier

9.3. a 
Erhvervsuddannelse: 
Der foreligger nationale 
eller regionale strategier 
for en moderne 
erhvervsuddannelse.

- anerkendelse af erhvervsuddannelse som 
drivkraft for bæredygtig udvikling og 
inkluderende vækst
- foranstaltninger til forbedring af 
kvaliteten og effektiviteten af indledende 
og videregående erhvervsuddannelse
- foranstaltninger til at fremme 
erhvervsuddannelsen.
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Ændringsforslag 227

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – nr. 10 – underpunkt 10.1. – kolonne 3 – led 
2 – underled 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- er i overensstemmelse med det nationale 
mål for fattigdom og social udstødelse 
(som defineret i det nationale 
reformprogram), der omfatter udvidelse af 
beskæftigelsesmulighederne for dårligt 
stillede grupper

- fremsætter konkrete forslag og offentlige 
politikforanstaltninger, som tager sigte på 
at arbejde hen imod en opfyldelse af det 
nationale mål for fattigdom og social 
udstødelse (som defineret i det nationale 
reformprogram og de nationale sociale 
rapporter), der omfatter udvidelse af de 
kvalitetsprægede 
beskæftigelsesmuligheder for dårligt 
stillede grupper

Ændringsforslag 228

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – nr. 10 – underpunkt 10.1. – kolonne 3 – led 
4 – underled 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- påviser, at arbejdsmarkedets parter og 
relevante interessenter er inddraget i 
udformningen af den aktive inklusion

påviser, at arbejdsmarkedets parter og 
relevante interessenter er inddraget på alle 
niveauer (programmering, gennemførelse 
og evaluering) af den nationale strategi 
for fattigdomsbekæmpelse og hele 
strategien for aktiv inklusion

Ændringsforslag 229

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – nr. 10 – underpunkt 10,1. – kolonne 3 – led 
1 – underled 6a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- omfatter en bred tilgang til bekæmpelse 
af børnefattigdom og fremme af børns 
velfærd.
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Ændringsforslag 230

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – nr. 10 – underpunkt 10,1. – kolonne 3 – led 
2 – underled 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- indeholder realistiske nationale mål for 
romaernes integration for at mindske 
kløften mellem dem og resten af 
befolkningen. Målene bør som minimum 
vedrøre EU's fire mål for romaernes 
integration vedrørende adgang til 
uddannelse, beskæftigelse, sundhedspleje 
og bolig

- indeholder realistiske nationale mål for 
romaernes integration for at mindske 
kløften mellem dem og resten af 
befolkningen. Målene bør som minimum 
vedrøre EU's fire mål for romaernes 
integration vedrørende adgang til 
uddannelse, beskæftigelse, sundhedspleje 
og bolig, afspejlet i offentlige 
politikforanstaltninger

Ændringsforslag 231

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – nr. 10 – underpunkt 10,1. – kolonne 3 – led 
2 – underled 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- hænger sammen med de nationale 
reformprogrammer

hænger sammen med de nationale 
reformprogrammer og de nationale sociale 
rapporter

Ændringsforslag 232

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – nr. 10 – underpunkt 10,2. – kolonne 3 – led 
3 – underled 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- indeholder et overvågnings- og 
revisionssystem.

indeholder et overvågnings- og 
revisionssystem med tilstrækkelige 
budgetmidler.

Ændringsforslag 233
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Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – nr. 10 – underpunkt 10,2. – kolonne 3 – led 
1 – underled 3a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- sikrer, at såvel fællesskaber og 
civilsamfund som regional- og 
lokalmyndighedernes synsvinkler 
inddrages i planlægningen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af politikker og 
programmer.

Ændringsforslag 234

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – nr. 11 – kolonne 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Styrkelse af den institutionelle 
kapacitet og effektiv offentlig forvaltning.

11. Styrkelse af den institutionelle 
kapacitet og effektiv offentlig forvaltning 
samt fremme af kapacitetsopbygning for
aktørerne.

(jf. artikel 9, nr. 11)) (jf. artikel 9, nr. 11))

Ændringsforslag 235

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – nr. 11 – kolonne 3 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Der er etableret en strategi for styrkelse af 
medlemsstaternes administrative 
effektivitet, og den er ved at blive 
gennemført. Strategien omfatter:

- Der er etableret en strategi for styrkelse af 
medlemsstaternes regionale og lokale
administrative effektivitet, og den er ved at 
blive gennemført1. Strategien omfatter:

Ændringsforslag 236

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – nr. 11 – kolonne 3 – led 1 – underled 4a 
(nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

- ansættelse af personer fra 
marginaliserede samfundsgrupper i den 
offentlige sektor

Ændringsforslag 237

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – nr. 11 – kolonne 3 – led 1 – underled 6a 
(nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- strategier for effektiviteten af 
partnerskabsprincippet, herunder en 
finansiel model til en tilstrækkelig 
kapacitetsopbygning hos de partnere, der 
refereres til i artikel 5, stk. 1, litra a), b) 
og c).

Ændringsforslag 238

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – nr. 1 – kolonne 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der foreligger en mekanisme, der sikrer 
effektiv gennemførelse og anvendelse af 
direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 
om generelle rammebestemmelser om 
ligebehandling med hensyn til 
beskæftigelse og erhverv og direktiv 
2000/43/EF af 29. juni 2000 om 
gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af alle uanset race eller 
etnisk oprindelse.

Der foreligger en mekanisme, der sikrer 
effektiv gennemførelse og anvendelse af 
direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 
om generelle rammebestemmelser om 
ligebehandling med hensyn til 
beskæftigelse og erhverv1 og direktiv 
2000/43/EF af 29. juni 2000 om 
gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af alle uanset race eller 
etnisk oprindelse samt andre 
internationale forpligtelser mod 
forskelsbehandling, såsom FN-
konventionen om handicappedes 
rettigheder (artikel 5).

Ændringsforslag 239
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Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – nr. 1 – kolonne 3 – led 1 – underled 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- en strategi for efteruddannelse og 
informationsformidling til medarbejdere, 
der er involveret i gennemførelse af 
fondene

- udpegelse af en enhed for ligestilling 
med tilstrækkelig kapacitet og styrke til at 
sikre lige muligheder og en strategi for 
efteruddannelse og informationsformidling 
til medarbejdere, der er involveret i 
gennemførelse af fondene

Ændringsforslag 240

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – nr. 1 – kolonne 3 – led 1 – underled 3a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- ordninger med henblik på indsamling af 
opdelte statistikker om romaerne, de 
handicappede, kvinderne, de unge og de 
ældre samt anvendelse af disse til 
overvågning og evaluering

Ændringsforslag 241

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – nr. 2 – kolonne 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der foreligger en strategi til fremme af 
ligestilling mellem kønnene og en 
mekanisme, som sikrer en effektiv 
gennemførelse heraf. 

Der foreligger en strategi til fremme af 
ligestilling mellem kønnene og en 
mekanisme, som sikrer en effektiv 
gennemførelse heraf gennem 
foranstaltninger, der er specielt rettet mod 
integrering af kønsaspektet.

Ændringsforslag 242

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – nr. 3 – kolonne 3 – led 1 – underled 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

- gennemførelse af foranstaltninger i 
overensstemmelse med FN-konventionens 
artikel 9 om at forebygge, afdække og 
fjerne hindringer og barrierer for adgang 
for handicappede

gennemførelse af foranstaltninger i 
overensstemmelse med FN-konventionens 
artikel 9 om at forebygge, afdække og 
fjerne hindringer og barrierer for adgang 
for handicappede på alle områder, 
herunder infrastruktur, tjenesteydelser og 
varer

Ændringsforslag 243

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – nr. 3 – kolonne 3 – led 1 – underled 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- institutionelle ordninger for 
gennemførelse og overvågning af FN-
konventionen i overensstemmelse med 
konventionens artikel 33

- institutionelle ordninger for 
gennemførelse og overvågning af FN-
konventionen i overensstemmelse med 
konventionens artikel 33 samt inddragelse 
af organisationer, der repræsenterer de 
handicappede, i planlægningen og 
gennemførelsen af disse ordninger

Ændringsforslag 244

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – nr. 3 – kolonne 3 – led 1 – underled 3a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- inddragelse af organisationer, der 
repræsenterer de handicappede, i 
planlægningen og gennemførelsen af 
disse ordninger



PE486.190v02-00 124/124 AD\908400DA.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

EMPL
25.10.2011

Ordfører for udtalelse
       Dato for valg

Ádám Kósa
27.10.2011

Behandling i udvalg 23.4.2012 20.6.2012

Til stede ved den endelige afstemning -
medlemmer

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Pervenche 
Berès, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David 
Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, 
Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Andrea 
Cozzolino, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Marian 
Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Martin 
Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope 
Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, 
Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia 
Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Andrea Zanoni

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere

Kinga Göncz, Sergio Gutiérrez Prieto, Jan Kozłowski, Anthea McIntyre

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Jürgen Creutzmann


