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Ændringsforslag 90
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I overensstemmelse med 
konklusionerne fra Det Europæiske Råd 
den 17. juni 2010, hvorved EU-strategien 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst blev vedtaget, bør Unionen og 
medlemsstaterne skabe intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst, samtidig 
med at de fremmer en harmonisk 
udvikling i Unionen og mindsker 
regionale forskelle.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 91
Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. fr

Ændringsforslag 92
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
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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 
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.

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,
organer, som er ansvarlige for at fremme 
ligestilling mellem kønnene og ikke-
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 
disse programmer. Samarbejdet med 
partnerne 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 i overensstemmelse med 
medlemsstaternes institutionelle struktur.
Partnerne bør vælge og udpege de 
medlemmer, der repræsenterer dem i 
overvågningsudvalget. 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.
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Or. en

Ændringsforslag 93
Elisabeth Morin-Chartier

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 
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.

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 
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 
efter høring af arbejdsmarkedets parter på 
europæisk plan at vedtage delegerede 
retsakter om en adfærdskodeks for at sikre, 
at partnerne konsekvent inddrages i 
forberedelsen, gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen af 
partnerskabsaftaler og programmer.

Or. fr

Ændringsforslag 94
Nadja Hirsch

Forslag til forordning
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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 
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.

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 
flerniveaustyring, sikre, at aktørerne har 
ejerskab i forhold til de planlagte 
interventioner, og bygge videre på de 
relevante aktørers erfaringer og knowhow. 
Kommissionen bør forpligtes til at vedtage 
en adfærdskodeks for at sikre, at partnerne
konsekvent inddrages i forberedelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af partnerskabsaftaler og 
programmer.

Or. de

Ændringsforslag 95
Elisabeth Schroedter

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 

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, idet der tages 
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forskelsbehandling på grundlag af køn, 
race eller etnisk oprindelse, religion eller 
tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering.

højde for EU's strategi for ligestilling 
mellem kvinder og mænd1, 
ligestillingspagten2 og 
gennemførelsesretsakter og yderligere 
politikker om EU – på nationalt og 
regionalt plan for gennemførelse af 
artikel 8 i traktaten, samt bekæmpe 
forskelsbehandling på grundlag af køn, 
race eller etnisk oprindelse, religion eller 
tro, alder eller seksuel orientering og 
handicap, idet der navnlig tages højde for 
FN-konventionen om handicappedes 
rettigheder, som trådte i kraft den 3. maj 
2008, og EU's politikker om 
gennemførelse af FN-konventionen.
1 (COM(2010)0491)
2 Den europæiske ligestillingspagt (2011-
2020) vedtaget af Rådet den 7. marts 
2011.

Or. en

Ændringsforslag 96
Ramona Nicole Mănescu

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 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 i henhold til artikel 2 i 
traktaten om Den Europæiske Union, 
artikel 10 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde og artikel 21 i 
chartret om grundlæggende rettigheder.
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Or. en

Ændringsforslag 97
Marian Harkin

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a. EU og de fleste medlemsstater er 
omfattet af 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.

Or. en

Ændringsforslag 98
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a. EU og de fleste medlemsstater er 
omfattet af De Forenede Nationers 
konvention om handicappedes 
rettigheder. 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.
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Or. en

Ændringsforslag 99
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 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 fastlægges i 
fondsspecifikke regler.

Or. en

Ændringsforslag 100
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

14. Kommissionen bør foreslå en fælles 
strategisk ramme, der skal vedtages af 
Europa-Parlamentet og Rådet efter den 
almindelige lovgivningsprocedure, 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.
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Or. en

Ændringsforslag 101
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15. Den fælles strategiske ramme bør 
derfor opstille de centrale støtteområder, de 
territoriale udfordringer, der skal tackles, 
politikmål, prioriterede områder for 
samarbejdsaktiviteter, 
koordineringsmekanismer og mekanismer 
med henblik på sammenhæng og 
konsekvens i forhold til medlemsstaternes 
og Unionens økonomiske politikker.

15. Den fælles strategiske ramme bør 
derfor opstille de centrale støtteområder, de 
territoriale udfordringer, der skal tackles, 
politikmål, prioriterede områder for 
samarbejdsaktiviteter, 
koordineringsmekanismer og mekanismer 
med henblik på sammenhæng og 
konsekvens i forhold til medlemsstaternes 
og Unionens mål om at opnå en socialt og 
miljømæssigt bæredygtig udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 102
Sergio Gutiérrez Prieto

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, 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 samt 
fastsætte bestemmelser, der sikrer 
fondenes tilgængelighed, især for SMV'er
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og mikrovirksomheder, og sikre effektiv 
anvendelse af FSR-fondene.

Or. es

Ændringsforslag 103
Elisabeth Schroedter

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. Den enkelte medlemsstat bør i 
samarbejde med sine partnere, navnlig de 
partnere, som er fastlagt i artikel 5, stk. 1, 
og i samråd med Kommissionen udarbejde 
en partnerskabsaftale. Partnerskabsaftaler 
bør udvælge elementerne i den fælles 
strategiske ramme og sætte dem i den 
nationale kontekst og stadfæste partnernes 
faste forpligtelser til at opfylde EU-målene 
via programmerne under FSR-fondene.

Or. en

Ændringsforslag 104
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

programmerne under FSR-fondene.

Or. en

Ændringsforslag 105
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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. 
Medlemsstaterne bør sikre, at de 
nødvendige rammebetingelser for en 
effektiv udnyttelse af EU-støtten er på 
plads og skal vurderes af Kommissionen 
som led i dens vurdering af 
partnerskabsaftalen og programmerne. 

Or. en

Ændringsforslag 106
Sergio Gutiérrez Prieto

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 

(17) Medlemsstaterne bør koncentrere 
støtten for at sikre et markant bidrag til 
opfyldelsen af EU-målene i 
overensstemmelse med deres specifikke 
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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.

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 medlemsstat ikke gør en 
indsats for at opfylde dem på trods af 
Kommissionens anbefalinger, kan 
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 i den pågældende medlemsstat. 
Så snart den pågældende medlemsstat 
træffer de nødvendige foranstaltninger, 
bør suspensionen ophæves, og 
fondsmidlerne atter stilles til rådighed.

Or. es

Ændringsforslag 107
Nadja Hirsch

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 

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. Ved fastlæggelsen af 
forhåndsbetingelserne skal partnerne i 
henhold til denne forordning fuldt ud 
inddrages. Opfyldelsen af disse 
forhåndsbetingelser bør vurderes af 
Kommissionen som led i dens vurdering af 



PE489.560v02-00 14/211 AM\903982DA.doc

DA

til at suspendere betalinger til programmet. partnerskabsaftalen og programmerne. I 
tilfælde, hvor en forhåndsbetingelse ikke er 
opfyldt, bør Kommissionen have beføjelse 
til at suspendere betalinger til programmet.

Or. de

Ændringsforslag 108
Ramona Nicole Mănescu

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 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
i overensstemmelse med fondsspecifikke 
regler.

Or. en

Ændringsforslag 109
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 110
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18. For hvert program bør der fastlægges 
en resultatramme med henblik på at 
overvåge fremskridtene hen imod de mål, 
der er fastsat for hvert enkelt program i 
løbet af programmeringsperioden. 
Kommissionen bør foretage en 
resultatgennemgang i samarbejde med 
medlemsstaterne i 2017 og 2019. Der bør i 
2019 afsættes og tildeles en 
resultatreserve til der, hvor delmålene 
fastsat i resultatrammen er nået. Der bør 
ikke afsættes en resultatreserve til 
programmer vedrørende europæisk 

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

Or. en

Ændringsforslag 111
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(18) For hvert program bør der fastlægges 
en resultatramme med henblik på at 
overvåge fremskridtene hen imod de mål, 
der er fastsat for hvert enkelt program i 
løbet af programmeringsperioden. 
Kommissionen bør foretage en 
resultatgennemgang i samarbejde med 
medlemsstaterne i 2017 og 2019 og yde 
den nødvendige tekniske bistand, såfremt 
de ikke kan nå de fastsatte mål. I tilfælde, 
hvor der er markante mangler i forhold til 
at nå delmål og mål, hvilket er tegn på, at 
de nødvendige foranstaltninger ikke 
gennemføres for at nå dem, kan 
Kommissionen suspendere betalinger til 
programmet. Når Kommissionen træffer 
afgørelse om suspension, bør den tage 
hensyn til suspensionens økonomiske og 
sociale virkninger i den pågældende 
medlemsstat. Så snart den pågældende 
medlemsstat træffer de nødvendige 
foranstaltninger, bør suspensionen 
ophæves, og fondsmidlerne atter stilles til 
rådighed.
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Or. es

Ændringsforslag 112
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19. En tættere forbindelse mellem 
samhørighedspolitikken og Unionens 
økonomiske styring vil sikre, at 
effektiviteten af FSR-fondenes udgifter 
understøttes af forsvarlige økonomiske 
politikker, og at FSR-fondene om 
nødvendigt kan omdirigeres for at tackle 
de økonomiske problemer, et land står 
over for. Denne proces skal foregå 
gradvis: først med ændringer af 
partnerskabsaftalen og af programmerne 
for at imødekomme Rådets henstillinger 
om at rette op på makroøkonomiske 
ubalancer og sociale og økonomiske 
problemer. Hvis en medlemsstat på trods 
af en forstærket anvendelse af FSR-
fondene ikke træffer effektive 
foranstaltninger som led i den 
økonomiske styringsproces, bør 
Kommissionen have beføjelse til at 
suspendere alle eller dele af betalingerne 
og forpligtelserne. Afgørelser om 
suspensioner bør være i overensstemmelse 
med proportionalitetsprincippet og være 
effektive under hensyntagen til de enkelte 
programmers virkninger med hensyn til at 
rette op på den pågældende medlemsstats 
økonomiske og sociale situation og 
tidligere ændringer af partskabsaftalen. 
Når Kommissionen træffer afgørelse om 
suspension, bør den samtidig overholde 
princippet om ligebehandling mellem 
medlemsstaterne og navnlig tage hensyn 
til suspensionens virkninger for den 
pågældende medlemsstats økonomi. 
Suspensionerne bør ophæves, og der bør 

udgår
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atter stilles fondsmidler til rådighed for 
den pågældende medlemsstat, så snart 
medlemsstaten træffer de fornødne 
foranstaltninger.

Or. es

Ændringsforslag 113
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19. En tættere forbindelse mellem 
samhørighedspolitikken og Unionens 
økonomiske styring vil sikre, at 
effektiviteten af FSR-fondenes udgifter 
understøttes af forsvarlige økonomiske 
politikker, og at FSR-fondene om 
nødvendigt kan omdirigeres for at tackle 
de økonomiske problemer, et land står 
over for. Denne proces skal foregå 
gradvis: først med ændringer af 
partnerskabsaftalen og af programmerne 
for at imødekomme Rådets henstillinger 
om at rette op på makroøkonomiske 
ubalancer og sociale og økonomiske 
problemer. Hvis en medlemsstat på trods 
af en forstærket anvendelse af FSR-
fondene ikke træffer effektive 
foranstaltninger som led i den 
økonomiske styringsproces, bør 
Kommissionen have beføjelse til at 
suspendere alle eller dele af betalingerne 
og forpligtelserne. Afgørelser om 
suspensioner bør være i overensstemmelse 
med proportionalitetsprincippet og være 
effektive under hensyntagen til de enkelte 
programmers virkninger med hensyn til at 
rette op på den pågældende medlemsstats 
økonomiske og sociale situation og 
tidligere ændringer af partskabsaftalen. 
Når Kommissionen træffer afgørelse om 
suspension, bør den samtidig overholde 

udgår
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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.

Or. en

Ændringsforslag 114
Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

programmers virkninger med hensyn til at 
rette op på den pågældende medlemsstats 
økonomiske og sociale situation og 
tidligere ændringer af partnerskabsaftalen. 
Når Kommissionen træffer afgørelse om 
suspension, bør den samtidig overholde 
princippet om ligebehandling mellem 
medlemsstaterne og navnlig tage hensyn til 
suspensionens virkninger for den 
pågældende medlemsstats økonomi og 
situationen for særligt dårligt stillede 
grupper. Suspensionerne bør ophæves, og 
der bør atter stilles fondsmidler til rådighed 
for den pågældende medlemsstat, så snart 
medlemsstaten træffer de fornødne 
foranstaltninger.

Or. de

Ændringsforslag 115
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20. For at sikre fokus på virkeliggørelsen 
af EU-strategien for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst bør der fastlægges fælles 
elementer for alle programmer. For at sikre 
sammenhæng mellem FSR-fondenes 
programmeringsordninger bør 
procedurerne for vedtagelse og ændring af 
programmer bringes på linje med 
hinanden. Programmeringen bør sikre 
overensstemmelse med den fælles 
strategiske ramme og partnerskabsaftalen, 
samordning af FSR-fondene indbyrdes og 
med de andre eksisterende finansielle 
instrumenter og Den Europæiske 
Investeringsbank.

20. For at sikre fokus på virkeliggørelsen 
af de overordnede mål for EU-strategien 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst bør der fastlægges fælles elementer 
for alle programmer. For at sikre 
sammenhæng mellem FSR-fondenes 
programmeringsordninger bør 
procedurerne for vedtagelse og ændring af 
programmer bringes på linje med 
hinanden. Programmeringen bør sikre 
overensstemmelse med den fælles 
strategiske ramme og partnerskabsaftalen, 
samordning af FSR-fondene indbyrdes og 
med de andre eksisterende finansielle 
instrumenter og Den Europæiske 
Investeringsbank.

Or. en
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Ændringsforslag 116
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21. Med traktaten blev den territoriale 
samhørighed føjet til listen over mål for 
den økonomiske og sociale samhørighed, 
og det er derfor nødvendigt at tage fat på 
byernes rolle, funktionelle geografiske 
områder og subregionale områder med 
specifikke geografiske eller demografiske 
problemer. 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 
lokaludviklingsstrategier.

21. I henhold til traktaten er den 
territoriale samhørighed det vigtigste 
instrument til at opnå økonomisk og
social samhørighed, og det er derfor 
nødvendigt at tage fat på byernes rolle, 
byområder, funktionelle geografiske 
områder og subregionale områder med 
specifikke geografiske eller demografiske 
problemer. Den integrerede territoriale 
strategi i henhold til artikel 99 i denne 
forordning bør derfor være det vigtigste 
værktøj til at opnå vellykket bæredygtig 
udvikling i disse områder og fremme 
beskæftigelse, social inklusion og velstand 
for de borgere, som bor i disse områder.

Or. en

Ændringsforslag 117
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 118
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

33. For at forbedre kvaliteten og 
udformningen af det enkelte program og 
for at verificere, at målene kan nås, bør der 
gennemføres en forhåndsevaluering af 
hvert enkelt program. For hvert program 
bør forhåndsevalueringen omfatte en 
evaluering af de horisontale principper 
vedrørende overholdelse af EU-lovgivning 
og national lovgivning, fremme af 
ligestilling mellem mænd og kvinder og 
ikke-forskelsbehandling samt bæredygtig 
udvikling som defineret i denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 119
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

35. Der bør foretages efterfølgende 
evalueringer for at vurdere effektiviteten af 
fondene og deres indvirkning på FSR-
fondenes overordnede mål og EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 

35. Der bør foretages efterfølgende 
evalueringer for at vurdere effektiviteten af 
fondene og deres indvirkning på FSR-
fondenes overordnede mål og deres bidrag 
til at nå de overordnede mål for EU-
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inklusiv vækst. strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, navnlig vedrørende 
bekæmpelse af fattigdom og social 
udstødelse.

Or. en

Ændringsforslag 120
Elisabeth Schroedter

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 partnerne i henhold til artikel 
5, stk. 1, litra a), b) og c), tildeles et 
tilstrækkeligt niveau af teknisk bistand for 
at fremme deres inddragelse og deltagelse 
i udarbejdelsen og gennemførelsen af 
partnerskabsaftaler og i hele 
programmeringen. Teknisk bistand fra 
Kommissionen bør støtte tematiske 
paraplyorganisationer og ngo'er, 
samfundsøkonomiske aktører og netværk 
og foreninger, der repræsenterer lokale 
og regionale myndigheder, samt 
bymyndigheder, der arbejder med 
samhørighedspolitik på EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 121
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
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Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

57. Det er nødvendigt at fastsætte lofterne 
for disse midler til 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 
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.

57. Det er nødvendigt at fastsætte lofterne 
for disse midler til 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 
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.

Or. en

Ændringsforslag 122
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
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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

Or. es

Ændringsforslag 123
Kinga Göncz

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

Or. en

Ændringsforslag 124
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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
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Or. en

Ændringsforslag 125
Ramona Nicole Mănescu

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

Or. en

Ændringsforslag 126
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Betragtning 58 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

58a. Kommissionen bør i samarbejde med 
medlemsstaterne foretage en gennemgang 
af resultaterne af programmerne i hver 
medlemsstat i 2017 og 2019 og undersøge, 
om programmernes milepæle er nået på 
prioritetsniveau.

Or. en

Ændringsforslag 127
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning



AM\903982DA.doc 27/211 PE489.560v02-00

DA

Betragtning 58 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

58b. På grundlag af 
resultatgennemgangen i 2019 bør 
Kommissionen tildele hver medlemsstat 
den andel af sin resultatreserve, som 
svarer til andelen af programmer og 
prioriteter, som har nået deres milepæle i 
medlemsstatens samlede bevilling, til den
eller de pågældende fonde. Kommissionen 
bør således tage behørigt højde for, om 
uforudsete eksterne faktorer, som det 
berørte program ikke har nogen 
indflydelse på, har forårsaget, at 
milepælene ikke er nået. Medlemsstaterne 
bør tildele resultatreserven ligeligt til alle 
programmer og prioriteter, som har nået 
milepælene.

Or. en

Ændringsforslag 128
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Betragtning 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

60. For at sikre en reel økonomisk virkning 
bør støtten fra fondene i henhold til denne 
forordning ikke erstatte medlemsstaternes 
offentlige udgifter eller tilsvarende 
strukturpolitiske udgifter. For at støtte fra 
strukturfondene tager hensyn til en større 
økonomisk sammenhæng, bør niveauet 
for de offentlige udgifter desuden 
fastlægges under henvisning til de 
almindelige makroøkonomiske 
betingelser, hvorunder finansieringen 
finder sted på grundlag af de indikatorer, 
der er fastsat i stabilitets- og 
konvergensprogrammerne, der forelægges 
årligt af medlemsstaterne i 

60. For at sikre en reel økonomisk virkning 
bør støtten fra fondene i henhold til denne 
forordning ikke erstatte medlemsstaternes 
offentlige udgifter eller tilsvarende 
strukturpolitiske udgifter. Kommissionens 
verificering af additionalitetsprincippet bør 
koncentrere sig om de medlemsstater, hvor 
mindre udviklede regioner og 
overgangsregioner omfatter mindst 15 % af 
befolkningen, på grund af omfanget af de 
finansielle midler, de tildeles.
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overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 1466/1997 af 7. juli 1997 om styrkelse 
af overvågningen af budgetstillinger samt 
overvågning og samordning af 
økonomiske politikker[13].
Kommissionens verificering af 
additionalitetsprincippet bør koncentrere 
sig om de medlemsstater, hvor mindre 
udviklede regioner og overgangsregioner 
omfatter mindst 15 % af befolkningen, på 
grund af omfanget af de finansielle midler, 
de tildeles.

Or. en

Ændringsforslag 129
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Betragtning 61

Kommissionens forslag Ændringsforslag

61. Det er nødvendigt at fastsætte 
supplerende bestemmelser for 
programmering, forvaltning, overvågning 
og kontrol af de operationelle programmer, 
der modtager støtte fra fondene. For de 
operationelle programmer bør der 
fastsættes prioriterede felter, som svarer til 
tematiske mål, der bør udformes en 
sammenhængende interventionslogik for at 
tage fat på de konstaterede 
udviklingsbehov, og der bør opstilles 
rammer for vurdering af resultaterne. De 
operationelle programmer bør også 
indeholde andre elementer, der er 
nødvendige for at understøtte en effektiv 
gennemførelse af fondene.

61. Det er nødvendigt at fastsætte 
supplerende bestemmelser for 
programmering, forvaltning, overvågning 
og kontrol af de operationelle programmer, 
der modtager støtte fra fondene. For de 
operationelle programmer bør der 
fastsættes prioriterede felter, som svarer til 
tematiske mål og de horisontale principper 
for overholdelse af EU's lovgivning og 
national lovgivning, fremme af ligestilling 
mellem mænd og kvinder og ikke-
forskelsbehandling samt bæredygtig 
udvikling som defineret i forordningen, 
der bør udformes en sammenhængende 
interventionslogik for at tage fat på de 
konstaterede udviklingsbehov, og der bør 
opstilles rammer for vurdering af 
resultaterne. De operationelle programmer 
bør også indeholde andre elementer, der er 
nødvendige for at understøtte en effektiv 
gennemførelse af fondene.

Or. en
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Ændringsforslag 130
Kinga Göncz

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

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

Or. en

Ændringsforslag 131
Sergio Gutiérrez Prieto

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

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

Or. es

Ændringsforslag 132
Sari Essayah
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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, 
forudsat at 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. Med den nuværende 
teknik er det muligt på en overskuelig 
måde at offentliggøre landespecifikke 
pengestrømme og de derved fremkomne 
resultater 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, 
forudsat at de vedrører de overordnede 
målsætninger i denne forordning.

Or. fi

Ændringsforslag 133
Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til forordning
Betragtning 71

Kommissionens forslag Ændringsforslag

71. For at sikre en bred formidling af 
oplysninger om fondenes resultater og 
Unionens rolle i den forbindelse og for at 
informere potentielle støttemodtagere om 

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

finansieringsmulighederne bør der i denne 
forordning fastsættes detaljerede 
bestemmelser om informations- og 
kommunikationsforanstaltninger samt visse 
tekniske specifikationer for sådanne 
foranstaltninger, navnlig via organer, der 
repræsenterer de forskellige berørte 
parter.

Or. fr

Ændringsforslag 134
Sergio Gutiérrez Prieto

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. 

Or. es

Ændringsforslag 135
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Betragtning 88

Kommissionens forslag Ændringsforslag

88. For at udbygge eller ændre visse ikke-
væsentlige bestemmelser i nærværende 
forordning bør beføjelsen til at vedtage 

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 136
Sergio Gutiérrez Prieto

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 og afgørelser om 
suspension af betalinger i forbindelse med 
medlemsstaternes økonomiske politikker 
og, for så vidt angår fondene, afgørelser 
om vedtagelse af afgørelser under 
operationelle programmer om godkendelse 
af store projekter, afgørelser om 
suspension af betalinger og afgørelser om 
finansielle korrektioner.

(90) Kommissionen bør have beføjelser til 
ved hjælp af gennemførelsesretsakter at 
vedtage, for så vidt angår alle FSR-
fondene, afgørelser om godkendelse af 
partnerskabsaftaler og, for så vidt angår 
fondene, afgørelser om vedtagelse af 
afgørelser under operationelle programmer 
om godkendelse af store projekter, 
afgørelser om suspension af betalinger og 
afgørelser om finansielle korrektioner.

Or. es

Ændringsforslag 137
Kinga Göncz

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 og afgørelser om
suspension af betalinger i forbindelse med 
medlemsstaternes økonomiske politikker 
og, for så vidt angår fondene, afgørelser 
om vedtagelse af afgørelser under 
operationelle programmer om godkendelse 
af store projekter, afgørelser om 
suspension af betalinger og afgørelser om 

90. Kommissionen bør have beføjelser til 
ved hjælp af gennemførelsesretsakter at 
vedtage, for så vidt angår alle FSR-
fondene, afgørelser om godkendelse af 
partnerskabsaftaler og, for så vidt angår 
fondene, afgørelser om vedtagelse af 
afgørelser under operationelle programmer 
om godkendelse af store projekter, 
afgørelser om suspension af betalinger og 
afgørelser om finansielle korrektioner.
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finansielle korrektioner.

Or. en

Ændringsforslag 138
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 1 – artikel 2 – stk. 2 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2) "fælles strategisk ramme": det 
dokument, der omsætter de overordnede 
mål for EU-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst til 
nøgleaktioner for FSR-fondene, og som for 
hvert overordnet 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 mål om at 
opnå en socialt og miljømæssigt
bæredygtig udvikling

Or. en

Ændringsforslag 139
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 1 – artikel 2 – stk. 2 – punkt 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, 
bæredygtig og inklusiv vækst

4) "programmering": tilrettelæggelsen, 
beslutningstagningen og fordelingen af de 
finansielle ressourcer i flere faser, også 
med henblik på over en flerårig periode at 
støtte en fælles indsats fra Unionen og 
medlemsstaterne for at realisere de 
overordnede mål i EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst
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Or. en

Ændringsforslag 140
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 1 – artikel 2 – stk. 2 – punkt 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, 
bæredygtig og inklusiv vækst

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

Or. en

Ændringsforslag 141
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Forslag til forordning
Del 1 – artikel 2 – stk. 2 – punkt 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-

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-
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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

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 
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 almindelig 
økonomisk interesse2.
1 EUT L 114 af 26.4.2012, s. 8.
2 EUT L 7 af 11.1.2012, s. 3.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 142
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 1 – artikel 2 – stk. 2 – punkt 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16) "lokaludviklingsstrategi": et 16) "lokaludviklingsstrategi": et 
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sammenhængende sæt operationer til 
opfyldelse af lokale mål og behov, som 
bidrager til at realisere EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
og som gennemføres i partnerskab på det 
relevante niveau

sammenhængende sæt operationer til 
opfyldelse af lokale mål og behov, som 
gennemføres i partnerskab på det 
relevante niveau, også med henblik på at 
realisere de overordnede mål for EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst

Or. en

Ændringsforslag 143
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 1 – artikel 2 – stk. 2 – punkt 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 fastlagt 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 og samtidig anerkende 
regionernes forskellige behov, og som 
garanterer den nødvendige fleksibilitet for 
bæredygtig regional udvikling, og som er 
godkendt af Kommissionen efter vurdering 
og dialog med medlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 144
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
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Del 1 – artikel 2 – stk. 2 – punkt 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 145
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – 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 til en socialt og 
miljømæssigt bæredygtig udvikling, som 
supplerer nationale, regionale og lokale 
interventioner, også med henblik på at nå 
de overordnede mål for EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

Or. en

Ændringsforslag 146
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning



AM\903982DA.doc 39/211 PE489.560v02-00

DA

Del 2 – 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 og opfylde fondenes 
specifikke missioner i overensstemmelse 
med deres traktatbaserede mål under 
hensyntagen til de relevante integrerede 
retningslinjer, 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.

Or. en

Ændringsforslag 147
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Del 2 – 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 under hensyntagen til 
traktatens artikel 9, 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.

Or. fr
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Ændringsforslag 148
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – 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 horisontale mål, og 
komplementaritet med andre af Unionens 
instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 149
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne og de organer, de har 
udpeget i dette øjemed, er ansvarlige for
gennemførelsen af programmer og udfører 
deres opgaver i henhold til denne 
forordning og de fondsspecifikke regler på 
det rette territoriale niveau i 
overensstemmelse med medlemsstatens 
institutionelle, retlige og finansielle 
rammer og i overensstemmelse med denne 
forordning og de fondsspecifikke regler.

4. De regionale myndigheder varetager 
forvaltningen og gennemførelsen af 
programmer og udfører deres opgaver i 
henhold til denne forordning og de 
fondsspecifikke regler på det rette 
territoriale niveau i overensstemmelse med 
medlemsstatens institutionelle, retlige og 
finansielle rammer og i overensstemmelse 
med denne forordning og de 
fondsspecifikke regler.

Or. fr

Ændringsforslag 150
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
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Del 2 – 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 
modtagerens størrelse.

Or. en

Ændringsforslag 151
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – 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.

Or. en

Ændringsforslag 152
Pervenche Berès

Forslag til forordning
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Del 2 – 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:

Or. fr

Ændringsforslag 153
Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til forordning
Del 2 – 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:

Or. fr

Ændringsforslag 154
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) de øvrige kompetente offentlige 
myndigheder

Or. fr
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Ændringsforslag 155
Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) de øvrige kompetente offentlige 
myndigheder

Or. fr

Ændringsforslag 156
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – 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 og organer, 
som er ansvarlige for at fremme ligestilling 
mellem kønnene og ikke-
forskelsbehandling, ngo'er, der fremmer 
social inklusion, og organisationer, der er 
aktive inden for kultur, uddannelse og 
ungdomspolitik.

Or. en

Ændringsforslag 157
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) organer, der repræsenterer 
civilsamfundet, herunder miljøpartnere, 

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

ikke-statslige organisationer, heriblandt 
nonprofitorganisationer, der fremmer 
social inklusion, og organer, som er 
ansvarlige for at fremme ligestilling og 
ikke-forskelsbehandling.

Or. en

Ændringsforslag 158
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 159
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Del 2 – 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 

2. I overensstemmelse med metoden med 
flerniveaustyring og partnerskabsaftalen i 
henhold til stk. 1 inddrages partnerne af 
medlemsstaterne i udarbejdelsen af 
partnerskabsaftaler og statusrapporter og i 
forberedelsen, gennemførelsen, 
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programmerne. Partnerne deltager i 
overvågningsudvalgene for 
programmerne.

overvågningen og evalueringen af 
programmerne. 

Or. en

Ændringsforslag 160
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – 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 inddrages de partnere, 
der repræsenterer de forskellige 
territoriale niveauer i overensstemmelse 
med medlemsstaternes institutionelle 
struktur, af medlemsstaterne 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.

Or. en

Ændringsforslag 161
Marian Harkin

Forslag til forordning
Del 2 – 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 

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 
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programmerne. Partnerne deltager i 
overvågningsudvalgene for programmerne.

programmerne. Partnerne deltager i 
overvågningsudvalgene for programmerne.
Partnerne sikres lige adgang til 
finansieringen til disse formål.

Or. en

Ændringsforslag 162
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – 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 inddrages partnerne af 
medlemsstaterne i udarbejdelsen af 
partnerskabsaftaler og statusrapporter og i 
forberedelsen, gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen af 
programmerne på rettidig og konsekvent 
vis. Partnerne deltager i 
overvågningsudvalgene for programmerne.

Or. en

Ændringsforslag 163
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 140 
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
efter en omfattende høring af partnerne i 
stk. 1 på EU-plan at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
140 vedrørende en europæisk 
adfærdskodeks baseret på bedste praksis, 
som opstiller mål og kriterier til at sikre
gennemførelsen af partnerskaber under 
udarbejdelsen, gennemførelsen, 
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overvågningen og evalueringen af 
partnerskabsaftaler og -programmer til 
fremme af udveksling af oplysninger, 
erfaringer, resultater og bedste praksis 
blandt medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 164
Gabriele Zimmer

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 140 
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. Efter en obligatorisk høring af alle 
relevante partnere, herunder 
fagforeninger og 
civilsamfundsorganisationer på EU-plan, 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 140 
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.

Or. en

Ændringsforslag 165
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 140 
vedrørende en europæisk adfærdskodeks, 

3. Efter en høring af alle relevante 
partnere, herunder fagforeninger og 
civilsamfundsorganisationer på EU-plan, 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
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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.

vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 140 
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.

Or. en

Ændringsforslag 166
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 140 
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 
efter høring af arbejdsmarkedets parter og 
relevante medlemmer af civilsamfundet at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 140 
vedrørende en handlingsvejledning, 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.

Or. es

Ændringsforslag 167
Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 140 

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 140 med 
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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.

henblik på efter høring af 
arbejdsmarkedets parter og 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.

Or. fr

Ændringsforslag 168
Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Ændringsforslag 169
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 7 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fremme af ligestilling mellem mænd og 
kvinder og ikke-forskelsbehandling

Fremme af lige muligheder og ikke-
forskelsbehandling
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Or. en

Ændringsforslag 170
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 7 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fremme af ligestilling mellem mænd og 
kvinder og ikke-forskelsbehandling

Fremme af ligestilling mellem kvinder og 
mænd og ikke-forskelsbehandling

Or. en

Ændringsforslag 171
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – 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 mænd og kvinder og 
sammenhængende integrering af 
kønsaspektet på alle stadier i
udarbejdelsen, programmeringen og 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af FSR-fondene med 
metoder for evaluering af 
kønsbudgettering. Medlemsstaterne giver 
endvidere mulighed for en balanceret 
deltagelse for kvinder og mænd i 
forvaltningen og gennemførelsen af de 
operationelle programmer på lokalt, 
regionalt og nationalt plan og rapporterer
om fremskrift i denne henseende.

Or. en
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Ændringsforslag 172
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Del 2 – 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, 
at ligestilling og ikke-forskelsbehandling
fremmes i forbindelse med udarbejdelsen 
og gennemførelsen af programmerne.

Or. es

Ændringsforslag 173
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – 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, 
at ligestilling mellem kvinder og mænd og 
integrering af ligestillingsaspektet fremmes 
og sikres i forbindelse med udarbejdelsen,
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af programmerne på rettidig 
og konsekvent vis.

Or. en

Ændringsforslag 174
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, 
at ligestilling mellem mænd og kvinder og 

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

integrering af kønsaspektet fremmes i 
forbindelse med udarbejdelsen, 
programmeringen, gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen af 
programmerne.

Or. en

Ændringsforslag 175
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – 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 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 og er samtidig særlig 
opmærksomme på dem, der oplever 
mange former for forskelsbehandling. 
Tilgængeligheden for handicappede er et 
af de kriterier, der skal overholdes ved 
fastlæggelsen af, hvilke operationer der
medfinansieres af fondene, og som der 
skal tages hensyn til på de forskellige 
gennemførelsesstadier.

Or. en

Ændringsforslag 176
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne og Kommissionen tager 
passende skridt til at forhindre enhver 

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

muligheder, forhindre enhver 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering og 
sikre, at kønsopdeling ikke gengives, og 
adgang sikres under udarbejdelsen og 
gennemførelsen af programmerne.

Or. en

Ændringsforslag 177
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) styrkelse af forskning, teknologisk 
udvikling og innovation

1) styrkelse af forskning, teknologisk 
udvikling og innovation til en 
miljømæssigt og socialt bæredygtig 
udvikling

Or. en

Ændringsforslag 178
Gabriele Zimmer

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 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, landbrugssektorens (for 
ELFUL) og fiskeri- og akvakultursektorens 
(for EHFF) bidrag til miljømæssigt og 
socialt bæredygtig udvikling 

Or. en
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Ændringsforslag 179
Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 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, mikrovirksomheders og 
selvstændiges samt landbrugssektorens 
(for ELFUL) og fiskeri- og 
akvakultursektorens (for EHFF) 
konkurrenceevne

Or. fr

Ændringsforslag 180
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) beskyttelse af miljøet og fremme af 
ressourceeffektivitet

6) beskyttelse af miljøet og biodiversiteten 
og fremme af energi- og 
ressourceeffektivitet

Or. en

Ændringsforslag 181
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) fremme af beskæftigelse og støtte til 
arbejdskraftens mobilitet

8) fremme af beskæftigelse med støtte til 
SMV'er til at skabe nye bæredygtige og 
anstændige job og støtte til arbejdskraftens 
mobilitet
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Or. en

Ændringsforslag 182
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) fremme af beskæftigelse og støtte til 
arbejdskraftens mobilitet

8) fremme af beskæftigelse af høj kvalitet 
og godt og anstændigt arbejde

Or. en

Ændringsforslag 183
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) fremme af beskæftigelse og støtte til 
arbejdskraftens mobilitet

8) fremme af kvalitetsbeskæftigelse og 
støtte til arbejdskraftens mobilitet

Or. en

Ændringsforslag 184
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) fremme af social inklusion og
bekæmpelse af fattigdom

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

Or. en
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Ændringsforslag 185
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) fremme af social inklusion og 
bekæmpelse af fattigdom

9) fremme af aktiv social inklusion og 
bekæmpelse af fattigdom

Or. en

Begrundelse

For at bekæmpe social udstødelse og fattigdom bør EU's fonde fokusere på initiativer og 
langsigtede investeringer, der aktiverer de socialt udstødte og fattige i stedet for initiativer 
baseret på simpel omfordeling af ressourcer med henblik på social bistand.

Ændringsforslag 186
Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) fremme af social inklusion og 
bekæmpelse af fattigdom

9) fremme af social inklusion, integration
og bekæmpelse af fattigdom

Or. de

Ændringsforslag 187
Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Ændringsforslag 188
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) investeringer i uddannelse, 
kvalifikationer og livslang læring

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

Or. en

Ændringsforslag 189
Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) investeringer i uddannelse, 
kvalifikationer og livslang læring

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

Or. fr

Ændringsforslag 190
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) investeringer i uddannelse, 
kvalifikationer og livslang læring

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

Or. en

Ændringsforslag 191
Marian Harkin

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 192
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

11) styrkelse af den institutionelle kapacitet 
og effektiv og deltagende offentlig 
forvaltning samt fremme af 
kapacitetsopbygning for arbejdsmarkedets 
parter, ngo'er, regionale og lokale 
myndigheder og andre interessenter, 
navnlig de partnere, som fremgår af 
artikel 5 i forordning (EU) nr. [den 
generelle forordning…].

Or. en

Ændringsforslag 193
Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

11) styrkelse af den institutionelle kapacitet 
og effektiv offentlig forvaltning i 
samarbejde med arbejdsmarkedets parter 
og økonomiske interesseorganisationer og 
partnerorganisationer på europæisk plan.

Or. fr

Ændringsforslag 194
Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a) fremme af den sociale økonomi

Or. de

Ændringsforslag 195
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – 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 skal en fælles strategisk ramme 
omsætte målsætningerne og de 
overordnede mål for EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst til 
nøgleaktioner for FSR-fondene.

Or. en
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Ændringsforslag 196
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – 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 skal en fælles strategisk ramme 
omsætte målsætningerne og målene for 
EU-strategien for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst til en oversigt over 
anbefalede aktioner for FSR-fondene.

Or. en

Ændringsforslag 197
Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 11 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. fr

Ændringsforslag 198
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for hvert tematisk mål de nøgleaktioner, 
der skal støttes af de enkelte FSR-fonde

a) for hvert overordnet mål for EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst og under hensyntagen til 
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de tematiske mål, som er fastlagt i artikel 
9, de nøgleaktioner, der skal støttes af de 
enkelte FSR-fonde

Or. en

Ændringsforslag 199
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen fremlægger et forslag 
vedrørende den fælles strategiske ramme 
senest en måned efter vedtagelsen af denne 
forordning, som skal vedtages af Europa-
Parlamentet og Rådet efter den 
almindelige lovgivningsprocedure.

Or. en

Ændringsforslag 200
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 201
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

94. Hver medlemsstat udarbejder i 
samarbejde med de regionale 
myndigheder en partnerskabsaftale for 
perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. 
december 2020.

Or. fr

Ændringsforslag 202
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

95. 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.

Or. fr

Ændringsforslag 203
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

95. Partnerskabsaftalen udarbejdes på alle 
stadier i udarbejdelsen af medlemsstaterne 
i tæt samarbejde med de partnere, der er 
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Partnerskabsaftalen udarbejdes i samråd 
med Kommissionen.

nævnt i artikel 5. Partnerskabsaftalen 
udarbejdes i samråd med Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 204
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Del 2 – 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.

Or. es

Ændringsforslag 205
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 206
Gabriele Zimmer

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ordninger, der skal sikre 
overensstemmelse med EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
herunder:

a) ordninger, der skal bidrage til at nå de 
overordnede mål for EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
herunder:

Or. en

Ændringsforslag 207
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – 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 
udviklingsbehov med henvisning til de 
tematiske mål og nøgleaktioner fastlagt i 
den fælles strategiske ramme

Or. en

Ændringsforslag 208
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – 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 

i) en analyse af skævheder og bæredygtige 
udviklingsbehov med henvisning til de 
tematiske mål og aktioner, til de 
horisontale principper i artikel 6, 7 og 8 i 
denne forordning og til de anbefalede 
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henstillinger i henhold til traktatens artikel 
121, stk. 2, og de relevante 
rådshenstillinger vedtaget i henhold til 
traktatens artikel 148, stk. 4

aktioner fastlagt i den fælles strategiske 
ramme under hensyntagen til de mål, der 
er fastsat i 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

Or. en

Ændringsforslag 209
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – 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

Or. en

Ændringsforslag 210
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – 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

Or. en
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Ændringsforslag 211
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra a – nr. vii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vii) listen over programmer under EFRU, 
ESF og Samhørighedsfonden, undtagen
programmerne under målet om europæisk 
territorialt samarbejde, og over
programmerne under ELFUL og EHFF 
med de respektive vejledende bevillinger 
pr. FSR-fond og pr. år

vii) listen over programmer under EFRU, 
ESF og Samhørighedsfonden og
programmerne under målet om europæisk 
territorialt samarbejde, undtagen
programmerne under ELFUL og EHFF 
med de respektive vejledende bevillinger 
pr. FSR-fond og pr. år

Or. fr

Ændringsforslag 212
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Del 2 – 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 7 i EFRU-forordningen

ii) de ordninger, der skal sikre en integreret 
tilgang til anvendelsen af FSR-fondene til 
territorial udvikling af byområder, 
forstæder, 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 7 i EFRU-forordningen

Or. fr

Ændringsforslag 213
Kinga Göncz

Forslag til forordning
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Del 2 – 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) på grundlag af Kommissionens 
retningslinjer 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 
fattigdom og social udstødelse med særligt 
fokus på marginaliserede 
befolkningsgrupper, hvor det er relevant, 
herunder den vejledende finansielle 
tildeling for de relevante FSR-fonde. Den 
integrerede tilgang skal vise, hvordan 
FSR-fondene vil bidrage til at levere en 
integreret national strategi for 
fattigdomsbekæmpelse, som er beskrevet i 
NRP'erne og støttes af nationale 
offentlige myndigheder, og som fremmer 
inklusion af alle grupper, som risikerer 
fattigdom og social udstødelse, hvilket 
understreges af nationale sociale 
rapporter

Or. en

Ændringsforslag 214
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – 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 stor risiko for 
forskelsbehandling eller social udstødelse 
med særligt fokus på marginaliserede 
befolkningsgrupper, herunder den 
vejledende finansielle tildeling for de 
relevante FSR-fonde. Den integrerede 
tilgang skal vise, hvordan FSR-fondene 



PE489.560v02-00 68/211 AM\903982DA.doc

DA

vil bidrage til at levere en integreret 
national strategi for 
fattigdomsbekæmpelse, som fremmer 
inklusion af alle grupper, som risikerer 
fattigdom og social udstødelse, hvilket 
understreges af og beskrives i nationale 
sociale rapporter

Or. en

Ændringsforslag 215
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Del 2 – 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 størst risiko for 
forskelsbehandling eller social udstødelse 
med særligt fokus på marginaliserede 
befolkningsgrupper, hvor det er relevant, 
herunder den vejledende finansielle 
tildeling for de relevante FSR-fonde, med 
henblik på at bidrage til de nationale 
strategier til bekæmpelse af fattigdom

Or. es

Ændringsforslag 216
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – 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 

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

risiko for forskelsbehandling eller social 
udstødelse med særligt fokus på 
marginaliserede befolkningsgrupper, hvor 
det er relevant, herunder den vejledende 
finansielle tildeling for de relevante FSR-
fonde

Or. en

Ændringsforslag 217
Marian Harkin

Forslag til forordning
Del 2 – 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 størst risiko for 
forskelsbehandling eller udstødelse med 
særligt fokus på marginaliserede 
befolkningsgrupper og handicappede, 
herunder den vejledende finansielle 
tildeling for de relevante FSR-fonde

Or. en

Ændringsforslag 218
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra c a (ny)

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, hvilket 
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understreges af nationale sociale 
rapporter

Or. en

Ændringsforslag 219
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c a) en integreret tilgang til at 
imødekomme de specifikke behov i de 
geografiske områder, der er mest berørte 
af arbejdsløshed, med særligt fokus på 
ungdomsarbejdsløshed, herunder 
foranstaltninger til reduktion heraf i alle 
fondenes strategier og den finansielle 
tildeling, der anvendes til dette formål

Or. es

Ændringsforslag 220
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – 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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 221
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – 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, og partnernes 
rolle i udarbejdelsen af partnerskabsaftalen 
og statusrapporten, jf. artikel 46, og i 
udarbejdelsen, gennemførelsen og 
overvågningen af programmerne i 
overensstemmelse med den europæiske 
adfærdskodeks, der henvises til i artikel 5, 
stk. 3, herunder en liste over de 
involverede partnere, en beskrivelse af 
den måde, hvorpå de er udvalgt, samt 
deres holdninger til indholdet af 
partnerskabsaftalen og gennemførelsen af 
partnerskabsprincippet

Or. en

Ændringsforslag 222
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Del 2 – 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 
inddrage partnere, deres effektivitet samt 
partnernes rolle i udarbejdelsen af 
partnerskabsaftalen og statusrapporten, jf. 
artikel 46

Or. en
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Ændringsforslag 223
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Del 2 – 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) en liste over partnere og de 
foranstaltninger, der er truffet for at 
inddrage partnere, og deres rolle i 
udarbejdelsen af partnerskabsaftalen og 
statusrapporten, jf. artikel 46

Or. es

Ændringsforslag 224
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra d – nr. iv a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 225
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra d – nr. iv b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 226
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – 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

Or. en

Ændringsforslag 227
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vurderer sammenhængen 
mellem partnerskabsaftalen og denne 
forordning, den fælles strategiske ramme 
og de landespecifikke henstillinger i 
henhold til traktatens artikel 121, stk. 2, og 
rådshenstillingerne vedtaget i henhold til 
traktatens artikel 148, stk. 4, under 
hensyntagen til forhåndsevalueringerne af 
programmerne og fremsætter 
bemærkninger senest tre måneder efter 
forelæggelsen af partnerskabsaftalen. 
Medlemsstaten forelægger alle nødvendige 
supplerende oplysninger og ændrer, hvor 

1. Kommissionen vurderer sammenhængen 
mellem partnerskabsaftalen og denne 
forordning, den fælles strategiske ramme 
og de landespecifikke henstillinger i 
henhold til traktatens artikel 121, stk. 2, og 
rådshenstillingerne vedtaget i henhold til 
traktatens artikel 148, stk. 4, under 
hensyntagen til forhåndsevalueringerne af 
programmerne og fremsætter 
bemærkninger senest tre måneder efter 
forelæggelsen af partnerskabsaftalen.
Kommissionen undersøger endvidere, om
medlemsstaternes offentlige politikker 
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det er relevant, partnerskabsaftalen. også stemmer overens med EU's mål.
Medlemsstaten forelægger alle nødvendige 
supplerende oplysninger og ændrer, hvor 
det er relevant, partnerskabsaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 228
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 16 – stk. 1

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.

Hvor det er relevant, koncentrerer
medlemsstaterne støtten i
overensstemmelse med de fondsspecifikke 
regler om aktioner, der giver den største 
merværdi i forhold til opnåelsen af de 
overordnede mål for EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
under hensyntagen til nationale, regionale
og lokale behov.

Or. en

Ændringsforslag 229
Gabriele Zimmer

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17 Forhåndsbetingelser udgår
98. Der fastsættes forhåndsbetingelser for 
de enkelte FSR-fonde i de fondsspecifikke 
regler.
99. Medlemsstaterne vurderer, om de 
gældende forhåndsbetingelser er 
overholdt.



AM\903982DA.doc 75/211 PE489.560v02-00

DA

100. Hvis forhåndsbetingelserne ikke er 
opfyldt på datoen for forelæggelsen af 
partnerskabsaftalen, fastlægger 
medlemsstaterne i partnerskabsaftalen en 
sammenfatning af de foranstaltninger, 
der skal træffes på nationalt eller 
regionalt plan og en tidsplan for 
gennemførelsen heraf, for at sikre, at de 
er opfyldt senest to år efter vedtagelsen af 
partnerskabsaftalen, dog senest den 31. 
december 2016.
101. Medlemsstaterne fastsætter de 
nærmere foranstaltninger vedrørende 
opfyldelsen af forhåndsbetingelserne, 
herunder tidsplanen for gennemførelsen 
heraf, i de relevante programmer.
102. 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 
Kommissionen.
103. Stk. 1-5 gælder ikke for programmer 
under målet om europæisk territorialt 
samarbejde.

Or. en

Ændringsforslag 230
Pervenche Berès

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

99. Medlemsstaterne vurderer i samarbejde 
med de regionale og lokale myndigheder, 
om de gældende forhåndsbetingelser er 
overholdt, under overholdelse af 
kompetencefordelingen mellem de 
forskellige forvaltningsniveauer.

Or. fr

Ændringsforslag 231
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

99. Medlemsstaterne vurderer, om de 
gældende forhåndsbetingelser er overholdt.
Denne vurdering baseres på en fælles 
metodologi og omfatter de partnere, der er 
anført i artikel 5.

Or. en

Ændringsforslag 232
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

101. Medlemsstaterne fastsætter de 
nærmere foranstaltninger vedrørende 
opfyldelsen af forhåndsbetingelserne, 
herunder tidsplanen for gennemførelsen 
heraf, i de relevante programmer.

101. Medlemsstaterne fastsætter i samråd 
med de regionale og lokale myndigheder 
foranstaltningerne vedrørende opfyldelsen 
af forhåndsbetingelserne, herunder 
tidsplanen for gennemførelsen heraf, i de 
relevante programmer.
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Or. fr

Ændringsforslag 233
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Del 2 – 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 
Kommissionen.

5. Kommissionen vurderer oplysningerne 
om opfyldelsen af forhåndsbetingelserne i 
forbindelse med sin vurdering af 
partnerskabsaftalen og programmerne. 
Hvis det påvises, at disse betingelser ikke 
opfyldes i overensstemmelse med den 
fastsatte tidsplan, kan Kommissionen 
indlede en anbefalingsproces over for 
medlemsstaten. Hvis medlemsstaten ikke 
træffer de nødvendige foranstaltninger 
for at følge disse anbefalinger, kan 
Kommissionen 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 
Kommissionen. Når Kommissionen 
træffer afgørelse om suspension, bør den 
tage hensyn til suspensionens økonomiske 
og sociale virkninger i den pågældende 
medlemsstat. Så snart den pågældende 
medlemsstat træffer de nødvendige 
foranstaltninger, bør suspensionen 
ophæves, og fondsmidlerne atter stilles til 
rådighed. 

Or. es
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Ændringsforslag 234
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

102. 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 
Kommissionen.

102. 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.

Or. fr

Ændringsforslag 235
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

102. 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 

102. 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 
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opfylde en forhåndsbetingelse inden den 
frist, der er fastsat i programmet, kan 
begrunde en suspension af betalinger fra 
Kommissionen.

opfylde en forhåndsbetingelse inden den 
frist, der er fastsat i programmet, kan 
begrunde en suspension af betalinger fra 
Kommissionen. Manglende overholdelse 
af allerede opfyldte forhåndsbetingelser 
under gennemførelsen af programmet 
kan ligeledes begrunde en suspension af 
betalinger fra Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 236
Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

102. 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 
Kommissionen.

102. 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. Den skal her 
inddrage de økonomiske og sociale 
virkninger i sin beslutningsproces. 
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.

Or. de

Ændringsforslag 237
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

102. 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 
Kommissionen.

(Vedrører ikke den danske 
tekst) 

Or. en

Ændringsforslag 238
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18 Resultatreserve udgår
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.

Or. es

Ændringsforslag 239
Kinga Göncz
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Forslag til forordning
Del 2 – artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18 Resultatreserve udgår
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.

Or. en

Ændringsforslag 240
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18 Resultatreserve udgår
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.

Or. en

Ændringsforslag 241
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 242
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 19 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a. Foruden ovennævnte gennemgang er 
det nødvendigt med 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.

Or. en

Ændringsforslag 243
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en
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Ændringsforslag 244
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 245
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Del 2 – 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.

udgår

Or. en

Begrundelse

Er i tråd med ændringsforslagene til del 2, artikel 18.

Ændringsforslag 246
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. På grundlag af gennemgangen i 2019 
vedtager Kommissionen en afgørelse i 
form af en gennemførelsesretsakt med 

2. På grundlag af gennemgangen i 2019 
vedtager Kommissionen en afgørelse i 
form af en gennemførelsesretsakt med 



PE489.560v02-00 84/211 AM\903982DA.doc

DA

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.

henblik på for hver FSR-fond og hver 
medlemsstat at fastslå de programmer og 
prioriteter, for hvilke delmålene er nået. 
Kommissionen godkender ændringen af de 
pågældende programmer i 
overensstemmelse med artikel 26.

Or. es

Ændringsforslag 247
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Del 2 – 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 
dokumenterer, at en prioritet ikke har 
realiseret de delmål, der er fastsat i 
resultatrammen, og medlemsstaten ikke 
har truffet de nødvendige foranstaltninger 
for at afhjælpe det, 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. 
Når Kommissionen træffer afgørelse om 
suspension, bør den tage hensyn til 
suspensionens økonomiske og sociale 
virkninger i den pågældende medlemsstat. 
Så snart den pågældende medlemsstat 
træffer de nødvendige foranstaltninger, 
bør suspensionen ophæves, og 
fondsmidlerne atter stilles til rådighed.

Or. es
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Ændringsforslag 248
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – kapitel 4 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Makroøkonomiske betingelser Særlige bestemmelser for medlemsstater 
med midlertidige budgetmæssige 
vanskeligheder

Or. en

Ændringsforslag 249
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – kapitel 4 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Makroøkonomiske betingelser Betalinger til medlemsstater med 
midlertidige budgetproblemer

Or. en

Ændringsforslag 250
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en
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Ændringsforslag 251
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. es

Ændringsforslag 252
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 253
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 254
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Begrundelse

At suspendere alle eller dele af betalinger fra EU-strukturfonde for medlemsstater, der ikke 
opfylder makroøkonomiske konditionaliteter, er ikke forholdsmæssigt, da det kun vedrører de 
medlemsstater, der nyder gavn af EU's samhørighedspolitik. Desuden kan en sådan straf 
endda forværre situationen for en medlemsstat med økonomiske vanskeligheder.

Ændringsforslag 255
Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaten forelægger efter højst en 
måned et forslag til ændring af 
partnerskabsaftalen og de relevante 
programmer. Kommissionen fremsætter 
om nødvendigt bemærkninger højst en 
måned efter forelæggelsen af ændringerne, 
og medlemsstaten genfremlægger i så fald 
et forslag efter højst en måned.

2. Medlemsstaten forelægger efter højst tre 
måneder et forslag til ændring af 
partnerskabsaftalen og de relevante 
programmer. Kommissionen fremsætter 
om nødvendigt bemærkninger højst en 
måned efter forelæggelsen af ændringerne, 
og medlemsstaten genfremlægger i så fald 
et forslag efter højst en måned.

Or. de

Ændringsforslag 256
Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset stk. 1 kan Kommissionen, hvis 
en medlemsstat får stillet finansiel støtte 

udgår
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til rådighed i henhold til stk. 1, litra d), og 
støtten er knyttet til et tilpasningsprogram, 
uden forslag fra medlemsstaten ændre 
partnerskabsaftalen og programmerne 
med henblik på at maksimere de 
disponible FSR-fondes virkninger for 
vækst og konkurrenceevne. For at sikre 
en effektiv gennemførelse af 
partnerskabsaftalen og de relevante 
programmer inddrages Kommissionen i 
forvaltningen heraf, således som det er 
angivet i tilpasningsprogrammet eller det 
aftalememorandum, der er undertegnet 
med den pågældende medlemsstat.

Or. de

Ændringsforslag 257
Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 21 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis medlemsstaten ikke imødekommer 
Kommissionens anmodning, jf. stk. 1, eller 
ikke efter højst en måned på 
tilfredsstillende vis besvarer 
Kommissionens bemærkninger, jf. stk. 2, 
kan Kommissionen senest tre måneder 
efter fremsættelsen af sine bemærkninger 
vedtage en afgørelse i form af en 
gennemførelsesretsakt, som suspenderer en 
del af eller alle betalingerne til de 
pågældende programmer.

5. Hvis medlemsstaten ikke imødekommer 
Kommissionens anmodning, jf. stk. 1, eller 
ikke efter højst tre måneder på 
tilfredsstillende vis besvarer 
Kommissionens bemærkninger, jf. stk. 2, 
kan Kommissionen senest seks måneder 
efter fremsættelsen af sine bemærkninger 
vedtage en afgørelse i form af en 
gennemførelsesretsakt, som suspenderer en 
del af eller alle betalingerne til de 
pågældende programmer.

Or. de

Ændringsforslag 258
Nadja Hirsch

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 21 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Når Kommissionen beslutter at 
suspendere alle eller en del af betalingerne 
eller forpligtelserne, jf. henholdsvis stk. 5 
og 6, sikrer den, at suspensionen er i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet og effektiv, 
under hensyntagen til den pågældende 
medlemsstats økonomiske og sociale 
forhold og under overholdelse af princippet 
om ligebehandling af medlemsstaterne, 
især hvad angår suspensionens virkninger 
for den pågældende medlemsstats 
økonomi.

7. Når Kommissionen beslutter at 
suspendere alle eller en del af betalingerne 
eller forpligtelserne, jf. henholdsvis stk. 5 
og 6, sikrer den, at den kun gør brug af 
denne beføjelse som sidste mulighed, og at 
suspensionen er i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet og effektiv, 
under hensyntagen til den pågældende 
medlemsstats økonomiske og sociale 
forhold og under overholdelse af princippet 
om ligebehandling af medlemsstaterne, 
især hvad angår suspensionens virkninger 
for den pågældende medlemsstats 
økonomi.

Or. de

Ændringsforslag 259
Sari Essayah

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter anmodning fra en medlemsstat 
kan mellemliggende betalinger og 
betalinger af den endelige saldo forhøjes 
med 10 procentpoint over den 
medfinansieringssats, der gælder for hver 
prioritet for EFRU, ESF og 
Samhørighedsfonden eller for hver 
foranstaltning for ELFUL og EHFF. Den 
forhøjede sats, som højst kan udgøre 100 
%, finder anvendelse på betalinger, der 
vedrører en regnskabsperiode, hvor 
medlemsstaten har forelagt sin 
anmodning, og i efterfølgende 
regnskabsperioder, hvor medlemsstaten 
opfylder en af følgende betingelser:

udgår

a) Hvis den pågældende medlemsstat har 
indført euroen, skal den modtage 
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makrofinansiel støtte fra Unionen i 
henhold forordning (EU) nr. 407/201031.
b) Hvis den pågældende medlemsstat ikke 
har indført euroen, skal den modtage 
mellemfristet finansiel støtte i henhold 
forordning (EF) nr. 332/200232.
c) Medlemsstaten får stillet finansiel støtte 
til rådighed i henhold til traktaten om 
oprettelse af den europæiske 
stabiliseringsmekanisme, der blev 
undertegnet den 11. juli 2011.
Første afsnit finder ikke anvendelse på 
programmer under ETS-forordningen.
2. Uanset stk. 1 må EU-støtten i form af 
de mellemliggende betalinger og 
betalinger af den endelige saldo dog ikke 
være højere end det offentlige bidrag og 
den maksimale støtte fra FSR-fondene for 
hver prioritet for EFRU, ESF og 
Samhørighedsfonden eller for hver 
foranstaltning for ELFUL og EHFF som 
fastsat i Kommissionens afgørelse om 
godkendelse af programmet.

Or. fi

Ændringsforslag 260
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 22 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter anmodning fra en medlemsstat kan 
mellemliggende betalinger og betalinger af 
den endelige saldo forhøjes med 10 
procentpoint over den 
medfinansieringssats, der gælder for hver 
prioritet for EFRU, ESF og 
Samhørighedsfonden eller for hver 
foranstaltning for ELFUL og EHFF. Den 
forhøjede sats, som højst kan udgøre 100 
%, finder anvendelse på betalinger, der 

1. Efter anmodning fra en medlemsstat kan 
mellemliggende betalinger og betalinger af 
den endelige saldo forhøjes med 15 
procentpoint over den 
medfinansieringssats, der gælder for hver 
prioritet for EFRU, ESF og 
Samhørighedsfonden eller for hver 
foranstaltning for ELFUL og EHFF. Den 
forhøjede sats, som højst kan udgøre 100 
%, finder anvendelse på betalinger, der 
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vedrører en regnskabsperiode, hvor 
medlemsstaten har forelagt sin anmodning, 
og i efterfølgende regnskabsperioder, hvor 
medlemsstaten opfylder en af følgende 
betingelser:

vedrører en regnskabsperiode, hvor 
medlemsstaten har forelagt sin anmodning, 
og i efterfølgende regnskabsperioder, hvor 
medlemsstaten opfylder en af følgende 
betingelser:

Or. en

Ændringsforslag 261
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 22 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c a) hvis der registreres en generel 
arbejdsløshedsprocent eller en 
ungdomsarbejdsløshedsprocent betydeligt 
over det europæiske gennemsnit

Or. es

Ændringsforslag 262
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Del 2 – 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. Den enkelte 
medlemsstat udarbejder og offentliggør en 
høringsplan og fremlægger derefter en 
rapport om arten og resultaterne af denne 
høringsproces.

Or. en

Ændringsforslag 263
Sergio Gutiérrez Prieto
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Forslag til forordning
Del 2 – 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. 
Disse bør indlede en periode med høring 
af arbejdsmarkedets parter og relevante 
medlemmer af civilsamfundet og 
offentliggøre resultaterne af denne høring 
før udarbejdelse af programmerne.

Or. es

Ændringsforslag 264
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – 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 de i artikel 5, stk.1, 
omhandlede partnere. Samarbejdet med 
partnerne følger den bedste praksis, som 
udgør grundlaget for den i artikel 5, stk. 3 
omhandlede adfærdskodeks.

Or. en

Ændringsforslag 265
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
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Del 2 – 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.

Or. en

Ændringsforslag 266
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Del 2 – 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 senest tre måneder efter 
forelæggelse af partnerskabsaftalen; dette 
gælder dog ikke programmer vedrørende 
europæisk territorialt samarbejde, som 
fremlægges senest ni måneder efter 
godkendelsen af den fælles strategiske 
ramme. Alle programmer skal ledsages af 
en forhåndsevaluering, jf. artikel 48.

Or. es

Ændringsforslag 267
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Del 2 – 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 

3. Medlemsstaterne forelægger 
programmerne inden for seks måneder 
efter fremlæggelsen af 
partnerskabsaftalen; dette gælder dog ikke 
programmer vedrørende europæisk 
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senest seks måneder efter godkendelsen af 
den fælles strategiske ramme. Alle 
programmer skal ledsages af en 
forhåndsevaluering, jf. artikel 48.

territorialt samarbejde, som fremlægges 
senest ni måneder efter godkendelsen af 
den fælles strategiske ramme. Alle 
programmer skal ledsages af en 
forhåndsevaluering, jf. artikel 48.

Or. fr

Ændringsforslag 268
Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 23 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Der tilskyndes kraftigt til, at der 
anvendes 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.

Or. fr

Ændringsforslag 269
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 24 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. 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:

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

Or. en
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Ændringsforslag 270
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 24 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. 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:

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

Or. es

Ændringsforslag 271
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 24 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c a) indikatorer vedrørende de i artikel 7 
og 8 omhandlede horisontale principper.

Or. en

Ændringsforslag 272
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Del 2 – 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.
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Or. en

Ændringsforslag 273
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 24 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. 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.

4. Hvert program, bortset fra dem, der 
udelukkende omfatter teknisk bistand, 
indeholder målelige kvalitative og 
kvantitative mål og delmål for de 
indikatorer, der vedrører de i artikel 7 og 
8 omhandlede horisontale principper, 
som, hvor det er relevant, skal tilføjes til 
de programspecifikke indikatorer og 
specifikke foranstaltninger, der skal 
træffes for at opfylde principperne i artikel 
7 og 8.

Or. en

Ændringsforslag 274
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 24 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a. For at være i overensstemmelse med 
EU-retten, jf. artikel 6, skal hvert enkelt 
program opfylde kravene i direktivet om 
strategisk miljøvurdering (2001/42/EF)1, 
habitatdirektivet (92/43/EØF)2, 
vandrammedirektivet (2000/60/EF)3 og 
direktivet om beskyttelse af vilde fugle 
(2009/147/EF)4. Endvidere skal planlagte 
store projekter, jf. artikel 90, vurderes 
med hensyn til deres indvirkninger på 
miljøet på grundlag af Rådets direktiver 
85/337/EØF5 og 97/11/EF6.
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1 EF T 197 af 21.7.2001, s. 30.
2 EF T 206 af 22.7.1992, s. 7.
3 EF T 327 af 22.12.2000, s. 1.
4 EU T 20 af 26.1.2010, s. 7.
5 EF T 175 af 5.7.1985, s. 40.
6 EF T 73 af 14.3.1997, s. 5.

Or. en

Ændringsforslag 275
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 24 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5 a) Alle programmer til medlemsstater, 
hvis generelle arbejdsløshedsprocent 
og/eller ungdomsarbejdsløshedsprocent er 
betydeligt højere end det europæiske 
gennemsnit, bør indeholde det vejledende 
støttebeløb, der skal anvendes til 
målsætningerne vedrørende jobskabelse.

Or. es

Ændringsforslag 276
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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.

Or. en

Ændringsforslag 277
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 26 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. 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.

1. 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.

Or. en

Ændringsforslag 278
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 26 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis programmer under mål om 
europæiske territorialt samarbejde ændres, 
ændres den pågældende partnerskabsaftale 
ikke.

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

Or. en

Ændringsforslag 279
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – 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 
udgør et betydeligt potentiale for 
innovation, finansielle instrumenter og 
offentlig-private partnerskaber.

Or. en

Ændringsforslag 280
Ramona Nicole Mănescu
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Forslag til forordning
Del 2 – artikel 28 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fokusere på specifikke subregionale 
områder

a) fokusere på specifikke subregionale 
områder, som defineres af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
deres specifikke territoriale enheder efter 
høring af alle de i artikel 5 omhandlede 
partnere

Or. en

Ændringsforslag 281
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 28 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) være styret af lokalsamfundet ved lokale 
aktionsgrupper, der består af 
repræsentanter for de lokale offentlige og 
private socioøkonomiske interesser, hvor 
hverken den offentlige sektor eller en 
enkelt interessegruppe på det 
beslutningstagende niveau repræsenterer 
mere end 49 % af stemmerettighederne

b) være styret af lokalsamfundet ved lokale 
aktionsgrupper, der består af 
repræsentanter for de lokale offentlige og 
private socioøkonomiske interesser, 
herunder lokale personer, som har direkte 
erfaringer med fattigdom og social 
udstødelse samt modtagere inden for 
relevante projekter, hvor hverken den 
offentlige sektor eller en enkelt 
interessegruppe på det beslutningstagende 
niveau repræsenterer mere end 49 % af 
stemmerettighederne

Or. en

Ændringsforslag 282
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
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Del 2 – 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.

Or. en

Ændringsforslag 283
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 29 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en beskrivelse af processen med at 
involvere lokalsamfundet i udviklingen af 
strategien

d) en beskrivelse af processen med at 
involvere lokalsamfundet, herunder 
ngo'er, lokale personer, som har direkte 
erfaringer med fattigdom og social 
udstødelse samt modtagere inden for 
relevante projekter, i udviklingen og 
gennemførelsen af strategien

Or. en

Ændringsforslag 284
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Lokale bæredygtige 
udviklingsstrategier udvælges af et 
udvælgelsesudvalg, der er nedsat til dette 
formål af programmernes relevante 
forvaltningsmyndigheder. De i artikel 5 
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nævnte partnere skal være passende 
repræsenteret i dette udvalg.

Or. en

Ændringsforslag 285
Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Lokaludviklingsstrategier udvælges af et 
udvælgelsesudvalg med repræsentanter 
for arbejdsmarkedets parter og 
økonomiske interesseorganisationer, der 
er nedsat til dette formål af programmernes 
relevante forvaltningsmyndigheder.

Or. fr

Ændringsforslag 286
Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Lokaludviklingsstrategier udvælges af et 
udvælgelsesudvalg, der er nedsat til dette 
formål af programmernes relevante 
forvaltningsmyndigheder, og som de i 
artikel 5, stk. 1, omhandlede partnere 
deltager i.

Or. de

Ændringsforslag 287
Elisabeth Schroedter
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Forslag til forordning
Del 2 – artikel 30 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udarbejdelse af en ikke-diskriminerende 
og gennemsigtig udvælgelsesprocedure og 
kriterier for udvælgelsen af operationer, så 
interessekonflikter undgås, som sikrer, at 
mindst 50 % af stemmerne i afgørelserne 
om udvælgelse er fra andre partnere end 
den offentlige sektor, indførelse af 
mulighed for at klage over afgørelser om 
udvælgelse og sikring af, at udvælgelse kan 
ske ved skriftlig procedure

b) udarbejdelse af en kønsligestillet, ikke-
diskriminerende og gennemsigtig 
udvælgelsesprocedure og kriterier for 
udvælgelsen af operationer, så 
interessekonflikter undgås, som sikrer, at 
mindst 50 % af stemmerne i afgørelserne 
om udvælgelse er fra andre partnere end 
den offentlige sektor, indførelse af 
mulighed for at klage over afgørelser om 
udvælgelse og sikring af, at udvælgelse kan 
ske ved skriftlig procedure

Or. en

Ændringsforslag 288
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 31 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d a) rådgivningsomkostninger

Or. es

Ændringsforslag 289
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – 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 
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finansieringsform.

Or. en

Ændringsforslag 290
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – 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, 
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.

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

Or. en

Ændringsforslag 291
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Del 2 – 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 

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 udvikling af by- eller 
landdistrikter, hvor jord eller fast ejendom 
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investeringen. Sådanne bidrag i form af 
jord eller fast ejendom er støtteberettigede, 
forudsat at betingelserne i artikel 59 er 
opfyldt.

udgør en del af investeringen. Sådanne 
bidrag i form af jord eller fast ejendom er 
støtteberettigede, forudsat at betingelserne i 
artikel 59 er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 292
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Del 2 – 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 landdistriktsudvikling
og by- og 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.

Or. es

Ændringsforslag 293
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 39 – stk. 1

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 

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 
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med målene for programmet i en periode 
på mindst ti år efter afslutningen af 
programmet.

med målene for programmet i en periode 
på mindst ti år efter afslutningen af 
programmet. Det beløb, der er til overs ti 
år efter afslutningen af programmet, 
overføres til EU's almindelige budget.

Or. en

Ændringsforslag 294
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 39 – stk. 1

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 fem år efter afslutningen af 
programmet.

Or. fr

Ændringsforslag 295
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 39 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 39 a
Budgetrester

Budgetresterne fra FSR-fondene 
overføres til EU's budget.

Or. fr
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Ændringsforslag 296
Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 41 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Forretningsordenen skal opfylde 
bestemmelserne i artikel 41, 42 og 43 og 
tage hensyn til principperne i denne 
forordnings artikel 5. Kommissionen kan 
efter anmodning fra en i artikel 5 
omhandlet partner gennemgå 
forretningsordenen og evt. foretage 
ændringer.

Or. de

Ændringsforslag 297
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – 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.

Or. en
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Ændringsforslag 298
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 42 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 299
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 42 – stk. 1 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Listen over medlemmerne af 
overvågningsudvalget offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 300
Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Del 2 – 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.

Or. de
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Ændringsforslag 301
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – 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 
ændringer i resultatindikatorer og 
fremskridt hen imod kvantificerede 
målværdier, og delmål fastlagt i 
resultatrammen.

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 forordning. I 
denne sammenhæng 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.

Or. en

Ændringsforslag 302
Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Del 2 – 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 
ændringer i resultatindikatorer og 
fremskridt hen imod kvantificerede 
målværdier, og delmål fastlagt i 
resultatrammen.

1. Overvågningsudvalget mødes mindst to 
gange 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 
ændringer i resultatindikatorer og 
fremskridt hen imod kvantificerede 
målværdier, og delmål fastlagt i 
resultatrammen.

Or. de
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Ændringsforslag 303
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – 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.

Or. en

Ændringsforslag 304
Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til forordning
Del 2 – 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.

Or. fr

Ændringsforslag 305
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 43 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 306
Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til forordning
Del 2 – 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 resultatet, 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, den 
administrative forenkling og eventuelle 
faktorer, der påvirker programmets 
resultat, samt de korrigerende 
foranstaltninger, der er truffet.

Or. fr

Ændringsforslag 307
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
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Del 2 – 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 
klimaforandringer.

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 
klimaforandringer, bekæmpelse af 
fattigdom og reduktion af den generelle 
arbejdsløshedsprocent og 
ungdomsarbejdsløshedsprocenten.

Or. es

Ændringsforslag 308
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Del 2 – 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 
klimaforandringer.

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 
klimaforandringer og de foranstaltninger, 
der er truffet for at nå målet for 
fattigdomsbekæmpelse.
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Or. en

Ændringsforslag 309
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 44 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 a. Den årlige gennemførelsesrapport 
evaluerer de i artikel 5 omhandlede 
partneres rolle i gennemførelsen af 
programmet og skal indeholde en liste 
over de involverede partnere, deres 
ansvarsområder og de udtalelser, de er 
fremkommet med vedrørende 
gennemførelsen af programmet og 
partnerskabsprincippet, samt den måde, 
hvorpå der er blevet taget hensyn til deres 
synspunkter.

Or. en

Ændringsforslag 310
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – 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 
målelige, kvalitative og kvantitative
delmål, der er fastsat for hvert enkelt 
program i resultatrammen, herunder for de 
indikatorer, der vedrører de i artikel 7 og 
8 omhandlede horisontale principper, og 
den støtte, der er anvendt til målene 
vedrørende klimaforandringer

Or. en
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Ændringsforslag 311
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Del 2 – 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 
delmål, 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 den generelle 
arbejdsløshedsprocent og 
ungdomsarbejdsløshedsprocenten

Or. es

Ændringsforslag 312
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Del 2 – 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 
delmål, der er fastsat for hvert enkelt 
program i resultatrammen, og den støtte, 
der er anvendt til målene vedrørende 
klimaforandringer og 
fattigdomsbekæmpelse

Or. en

Ændringsforslag 313
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Forslag til forordning
Del 2 – 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-strategiens overordnede mål 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

Or. en

Ændringsforslag 314
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – 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 involverede 
partnere, deres ansvarsområder og deres 
vurderinger af gennemførelsen af 
programmet og partnerskabsprincippet, 
samt den måde, hvorpå der er blevet taget 
hensyn til deres synspunkter.

Or. en

Ændringsforslag 315
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 46 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) partnernes rolle, jf. artikel 5, i h) partnernes rolle, jf. artikel 5, samt en 
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gennemførelsen af partnerskabsaftalen. vurdering af kvaliteten af dette 
partnerskab i gennemførelsen af 
partnerskabsaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 316
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – 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.

Or. en

Ændringsforslag 317
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – 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 vækst33 og, når det 

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 vækst33, til 
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er relevant, i forhold til 
bruttonationalprodukt (BNP) og 
arbejdsløshed.

klimamålene, de horisontale indikatorer 
og, når det er relevant, i forhold til 
bruttonationalprodukt (BNP) og 
arbejdsløshed. Medlemsstaterne kan bruge 
andre sociale og miljømæssige indikatorer 
som supplement til BNP pr. indbygger-
indikatoren for at få et mere socialt 
perspektiv på velfærdssituationen i den 
evaluerede region eller medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 318
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Del 2 – 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 og i forhold 
til bruttonationalprodukt (BNP) og 
arbejdsløshed.

Or. es

Ændringsforslag 319
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 47 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne tilvejebringer de 2. Medlemsstaterne tilvejebringer de 
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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.

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 kvalitative 
og kvantitative indikatorer samt eventuelle 
programspecifikke indikatorer.

Or. en

Ændringsforslag 320
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Del 2 – 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 og eventuelle 
programspecifikke indikatorer.

Or. es

Ændringsforslag 321
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – 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 og 8 i denne 
forordning og til nationale og regionale 
behov
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Or. en

Ændringsforslag 322
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 48 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det foreslåede programs/den foreslåede 
aktivitets indre sammenhæng og 
tilknytningen til andre relevante 
instrumenter

b) det foreslåede programs/den foreslåede 
aktivitets indre sammenhæng og 
tilknytningen til andre relevante 
instrumenter, herunder nationale 
offentlige politikker

Or. en

Ændringsforslag 323
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – 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 
traktatens artikel 148, stk. 4

d) sammenhængen mellem de udvalgte 
tematiske mål, prioriteter samt 
programmets modsvarende målsætninger, 
de horisontale principper som beskrevet i 
artikel 6, 7 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 
rådshenstillinger vedtaget i henhold til 
traktatens artikel 148, stk. 4

Or. en

Ændringsforslag 324
Elisabeth Schroedter
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Forslag til forordning
Del 2 – artikel 48 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) om de foreslåede programindikatorer er 
relevante og klare

e) om de horisontale indikatorer er 
relevante og klare, samt om de planlagte 
specifikke foranstaltninger til at fremme 
lige muligheder mellem mænd og kvinder 
og til at forebygge forskelsbehandling i 
overensstemmelse med principperne i 
artikel 7 i denne forordning, herunder 
forholdsregler til at fjerne 
adgangsbarrierer for personer med 
handicap, er tilstrækkelige

Or. en

Ændringsforslag 325
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Del 2 – 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, 
herunder forholdsregler til at fjerne 
adgangsbarrierer for personer med 
handicap, er tilstrækkelige

Or. en

Ændringsforslag 326
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
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Del 2 – 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, 
herunder forholdsregler til at fjerne 
adgangsbarrierer for personer med 
handicap, er tilstrækkelige

Or. en

Ændringsforslag 327
Marian Harkin

Forslag til forordning
Del 2 – 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, 
herunder forholdsregler til at fjerne 
adgangsbarrierer for personer med 
handicap, er tilstrækkelige

Or. en

Ændringsforslag 328
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Del 2 – 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 og social 
integration er tilstrækkelige.

Or. en
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Ændringsforslag 329
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 48 – stk. 3 – litra m a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m a) om de planlagte foranstaltninger til 
fremme af social integration og opnåelse 
af målene for fattigdomsbekæmpelse samt 
fremme af adgangsmulighederne for 
personer med handicap er tilstrækkelige.

Or. en

Ændringsforslag 330
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 48 – stk. 3 – litra m a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m a) om de foranstaltninger, der er 
planlagt eller indført for at inddrage de i 
artikel 5 omhandlede partnere i 
forberedelsen, gennemførelsen, 
evalueringen og overvågningen af 
partnerskabsaftalen og programmerne, er 
tilstrækkelige.

Or. en

Ændringsforslag 331
Kinga Göncz

Forslag til forordning
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Del 2 – 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 i overensstemmelse med de 
særlige krav, der er fastsat i de 
fondsspecifikke regler. De efterfølgende 
evalueringer skal være afsluttet pr. 
31. december 2023.

Or. en

Ændringsforslag 332
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Del 2 – 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 i overensstemmelse med de 
særlige krav, der er fastsat i de 
fondsspecifikke regler. De efterfølgende 
evalueringer skal være afsluttet pr. 
31. december 2023.

Or. es

Ændringsforslag 333
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
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Del 2 – 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 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 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.

Or. en

Ændringsforslag 334
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 51 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a a) bedre adgang til fonde, især for 
SMV'er og mikrovirksomheder

Or. es

Ændringsforslag 335
Kinga Göncz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) foranstaltninger til udbredelse af 
oplysninger, netværksarbejde, 
kommunikationsaktiviteter, bevidstgørelse 

f) foranstaltninger til udbredelse af 
oplysninger, netværksarbejde, 
kommunikationsaktiviteter, bevidstgørelse 
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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, 
forudsat at de vedrører de overordnede 
målsætninger i denne forordning

samt fremme af samarbejde og udveksling 
af erfaringer, navnlig blandt ngo'er, 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 de vedrører de overordnede 
målsætninger i denne forordning

Or. en

Ændringsforslag 336
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – 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, 
forudsat at 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, 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 
dækningen af den samlede 
kommunikation om Den Europæiske 
Unions politiske prioriteringer, forudsat at 
de vedrører de overordnede målsætninger i 
denne forordning

Or. en
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Ændringsforslag 337
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 51 – stk. 1 – afsnit 2 – litra j a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j a) bistand ydet til tematiske 
paraplyorganisationer og ngo'er, sociale 
aktører samt netværk og foreninger, der 
repræsenterer lokale og regionale 
myndigheder samt bymyndigheder, som 
arbejder med samhørighedspolitik på EU-
plan for at fremme netværket mellem 
nationale, og regionale partnere, der 
arbejder i overvågningsudvalget, og for at 
fremme en struktureret dialog mellem 
dem indbyrdes og med Kommissionen om 
samhørighedspolitikken; støtte til de 
partnere, der arbejder med specifikke 
temaer, til udveksling af synspunkter og 
samarbejde inden for eksisterende og nye 
tematiske netværk.

Or. en

Ændringsforslag 338
Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 51 – stk. 1 – afsnit 2 – litra j a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) styrkelse af partnernes kapacitet og 
kompetence i overensstemmelse med 
forordningens artikel 5.

Or. de
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Ændringsforslag 339
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 51 – stk. 1 – afsnit 2 – litra j b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j b) støtte til udveksling af synspunkter og 
samarbejde inden for eksisterende og nye 
tematiske netværk af lokale 
aktionsgrupper, jf. artikel 30 i denne 
forordning, med henblik på 
udformningen og gennemførelsen af 
lokale udviklingsstrategier.

Or. en

Ændringsforslag 340
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 52 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. 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.

1. 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, de i 
artikel 5 omhandlede partnere, 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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Or. en

Ændringsforslag 341
Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 52 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. 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.

1. 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, 
arbejdsmarkedets parter og økonomiske 
interesseorganisationer og 
støttemodtagere til at forvalte og anvende 
FSR-fondene. Disse foranstaltninger kan 
omfatte forudgående og efterfølgende 
programmeringsperioder.

Or. fr

Ændringsforslag 342
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 52 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. 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 
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gennemførelsen af partnerskabsaftaler og 
i udarbejdelsen, gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen af 
programmerne.

Or. en

Ændringsforslag 343
Kinga Göncz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a. 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.

Or. en

Ændringsforslag 344
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a. 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.

Or. en
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Ændringsforslag 345
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 52 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 52 a
Medlemsstaterne sikrer, at de 
operationelle programmer omfatter den 
nødvendige tekniske bistand til at fremme 
arbejdsmarkedets parters og ngo'ernes 
deltagelse i forberedelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af fondene.

Or. es

Ændringsforslag 346
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Del 2 – 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, og medmindre der 
er fastsat specifikke regler i eller på 
grundlag af denne forordning eller de 
fondsspecifikke regler.

Or. fr

Ændringsforslag 347
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 55 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Nettoindtægter, der er genereret direkte 
ved gennemførelsen af en operation, og 
som der ikke er taget hensyn til i 
forbindelse med godkendelse af 
operationen, fratrækkes operationens 
støtteberettigede udgifter i den endelige
betalingsanmodning, som forelægges af 
støttemodtageren. Denne bestemmelse 
finder ikke anvendelse på finansielle 
instrumenter og priser.

6. Nettoindtægter, der er genereret direkte 
ved gennemførelsen af en operation, og 
som der ikke er taget hensyn til i 
forbindelse med godkendelse af 
operationen, fratrækkes operationens 
støtteberettigede udgifter i den endelige 
betalingsanmodning, som forelægges af 
støttemodtageren. Denne bestemmelse 
finder ikke anvendelse på projekter, hvis 
værdi er mindre end 5 000 EUR, 
finansielle instrumenter, operationer, der 
er underkastet statsstøttereglerne, 
operationer, som modtager offentlig støtte 
i form af engangsbeløb eller 
enhedsomkostninger efter 
standardskalaer, operationer, der 
gennemføres i henhold til en fælles 
handlingsplan, og priser.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag tilsigter en større forenkling og mindre bureaukrati, navnlig i tilfælde 
af mindre projekter og aktiviteter af en mindre værdi.

Ændringsforslag 348
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Del 2 – 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 heraf.

Or. fr
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Ændringsforslag 349
Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Del 2 – 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

Or. de

Ændringsforslag 350
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Forslag til forordning
Del 2 – 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) moms, som kan blive tilbagebetalt i 
henhold til national momslovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 351
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
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Del 2 – 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) moms. Momsbeløb er dog 
støtteberettigede, når de ikke kan blive 
tilbagebetalt i henhold til national 
momslovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 352
Sari Essayah

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 60 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Operationer støttet af FSR-fondene, jf. 
dog de undtagelser, der er omhandlet i stk. 
2 og 3 og de fondsspecifikke regler, skal 
være placeret i det område, der er omfattet 
af programmet, hvorunder de støttes (i det 
følgende benævnt "programområde").

1. Operationer støttet af FSR-fondene, jf. 
dog de undtagelser, der er omhandlet i stk. 
2 og 3, de fondsspecifikke regler, eller hvis 
der er tale om en netbaseret aktion på 
nationalt plan, skal være placeret i det 
område, der er omfattet af programmet, 
hvorunder de støttes (i det følgende 
benævnt "programområde").

Or. fi

Ændringsforslag 353
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 61 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 354
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 2 – 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.

Or. en

Ændringsforslag 355
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 61 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på 
bidrag til eller fra finansielle instrumenter 
eller på operationer, der udsættes for et 
ophør med produktionsaktivitet, der 
skyldes en konkurs, i forbindelse med 
hvilken der ikke er begået svigagtige 
handlinger.

3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på 
operationer, der udsættes for et ophør med 
produktionsaktivitet, der skyldes en 
konkurs, i forbindelse med hvilken der ikke 
er begået svigagtige handlinger.

Or. en

Ændringsforslag 356
Sari Essayah

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 64 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I overensstemmelse med artikel 56, stk. 
3, i finansforordningen skal hvert enkelt 
organ med ansvar for forvaltning og 
kontrol af udgifterne under FSR-fonden 
være godkendt ved en formel afgørelse 
udstedt af en godkendelsesmyndighed på 
ministerplan.

1. I overensstemmelse med artikel 56, stk. 
3, i finansforordningen skal hvert enkelt 
organ med ansvar for forvaltning og 
kontrol af udgifterne under FSR-fonden 
være godkendt ved en formel afgørelse 
udstedt af en medlemsstat.

Or. fi

Ændringsforslag 357
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 64 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Godkendelse baseres på en udtalelse fra 
et uafhængigt revisionsorgan, som 
vurderer, om organet opfylder 
godkendelseskriterierne. Det uafhængige 

3. Godkendelse baseres på en udtalelse fra 
et uafhængigt revisionsorgan, som 
vurderer, om organet opfylder 
godkendelseskriterierne. Det uafhængige 
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revisionsorgan udfører sit arbejde i 
overensstemmelse med internationalt 
anerkendte revisionsstandarder.

revisionsorgan udfører sit arbejde i 
overensstemmelse med internationalt 
anerkendte revisionsstandarder og 
miljømæssige og sociale kriterier.

Or. fr

Ændringsforslag 358
Sari Essayah

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 64 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Godkendelsesmyndigheden superviserer 
det godkendte organ og trækker 
godkendelsen tilbage ved en formel 
afgørelse, hvis et eller flere af 
godkendelseskriterierne ikke længere er 
opfyldt, medmindre organet træffer de 
fornødne korrigerende foranstaltninger 
inden for en undersøgelsesperiode, der skal 
fastlægges af godkendelsesmyndigheden
på grundlag af problemets omfang. 
Godkendelsesmyndigheden underretter i 
givet fald straks Kommissionen om 
fastsættelse af en undersøgelsesperiode for 
et godkendt organ og om en eventuel 
afgørelse om tilbagetrækning af 
godkendelsen

4. Medlemsstaten superviserer det 
godkendte organ og trækker godkendelsen 
tilbage ved en formel afgørelse, hvis et 
eller flere af godkendelseskriterierne ikke 
længere er opfyldt, medmindre organet 
træffer de fornødne korrigerende 
foranstaltninger inden for en 
undersøgelsesperiode, der skal fastlægges 
af medlemsstaten på grundlag af 
problemets omfang. Medlemsstaten
underretter i givet fald straks 
Kommissionen om fastsættelse af en 
undersøgelsesperiode for et godkendt 
organ og om en eventuel afgørelse om 
tilbagetrækning af godkendelsen

Or. fi

Ændringsforslag 359
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 66 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvad angår resultatreserverne og vækst-
og konkurrenceevnereserverne følger 

udgår
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budgetforpligtelsen efter Kommissionens 
afgørelse om vedtagelse af programmet.

Or. es

Ændringsforslag 360
Gabriele Zimmer

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 81 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger, der støttes af fondene, 
bidrager til EU-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst.

Foranstaltninger, der støttes af fondene, 
bidrager til virkeliggørelsen af de
overordnede mål i EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

Or. en

Ændringsforslag 361
Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Del 3 – 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

Or. de

Ændringsforslag 362
Nadja Hirsch

Forslag til forordning
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Del 3 – 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.

Or. de

Ændringsforslag 363
Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 82 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 364
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 83 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager en afgørelse i 
form af en gennemførelsesretsakt om den 
årlige fordeling af de samlede midler pr. 
medlemsstat, jf. dog stk. 3 i nærværende 
artikel og artikel 84, stk. 7.

2. Kommissionen vedtager en afgørelse i 
form af en gennemførelsesretsakt om den 
årlige fordeling af midlerne pr. 
medlemsstat til målet "Investeringer i 
vækst og beskæftigelse", jf. dog stk. 3 i 
nærværende artikel og artikel 84, stk. 7, og 
pr. samarbejdsprogram til målet 
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"Europæisk territorialt samarbejde".

Or. fr

Ændringsforslag 365
Sari Essayah

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 83 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. 0,35 % af de samlede midler afsættes til 
teknisk bistand på Kommissionens 
initiativ.

3. 0,2 % af de samlede midler afsættes til 
teknisk bistand på Kommissionens 
initiativ.

Or. fi

Ændringsforslag 366
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 84 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Følgende kriterier anvendes til fordeling 
mellem medlemsstaterne:

2. Følgende kriterier anvendes på grundlag 
af kønsopdelte statistikker til fordeling 
mellem medlemsstaterne:

Or. en

Ændringsforslag 367
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 84 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, national velstand og 

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

nettodisponibel indkomst pr. indbygger og 
arbejdsløshedsprocent for de mindre 
udviklede regioner og overgangsregionerne

Or. en

Ændringsforslag 368
Sari Essayah

Forslag til forordning
Del 3 – 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 og 
arbejdsløshedsprocent for de mindre 
udviklede regioner og overgangsregionerne

Or. fi

Ændringsforslag 369
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 84 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, arbejdsløshedsprocent, 
beskæftigelsesfrekvens, uddannelsesniveau 
og befolkningstæthed for mere udviklede 
regioner

b) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, arbejdsløshedsprocent, 
uddannelsesniveau, korrigeret netto-
disponibel indkomst pr. indbygger, social 
skrøbelighed, demografisk sårbarhed og 
befolkningstæthed for mere udviklede 
regioner

Or. en
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Ændringsforslag 370
Sari Essayah

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 84 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, arbejdsløshedsprocent, 
beskæftigelsesfrekvens, uddannelsesniveau 
og befolkningstæthed for mere udviklede 
regioner

b) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, arbejdsløshedsprocent, 
beskæftigelsesfrekvens, 
uddannelsesniveau, demografisk betinget 
forsørgelsesbyrde i form af ældre borgere
og befolkningstæthed for mere udviklede 
regioner

Or. fi

Ændringsforslag 371
Sari Essayah

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 84 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fi

Ændringsforslag 372
Gabriele Zimmer

Forslag til forordning



PE489.560v02-00 142/211 AM\903982DA.doc

DA

Del 3 – artikel 84 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Mindst 35 % af strukturfondsmidlerne i 
hver medlemsstat tildeles ESF. Støtten til 
en medlemsstat via [instrumentet for 
fødevarer til socialt dårligt stillede] anses i 
denne bestemmelse for at udgøre en andel 
af de strukturfondsmidler, der tildeles ESF.

Or. en

Ændringsforslag 373
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 84 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Mindst 20 % af strukturfondsmidlerne til 
de mindre udviklede regioner og til 
regioner, hvis BNP pr. indbygger for 
perioden 2007-2013 var mindre end 75 % 
af den gennemsnitlige BNP for EU-25, 
men som nu er støtteberettigede inden for 
kategorierne overgangsregioner og mere 
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.

Or. en

Begrundelse

For at sikre en effektiv udnyttelse og absorption af midlerne fra ESF bør regioner, hvis BNP 
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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, i så fald behandles på lige fod med mindre udviklede regioner. Mindre 
udviklede regioner samt udfasningsregioner har meget ofte specifikke investeringsbehov og 
bør derfor have en større fleksibilitet med hensyn til brugen af strukturfondene.

Ændringsforslag 374
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 84 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Støtten fra Samhørighedsfonden til 
transportinfrastrukturer under 
Connecting Europe-faciliteten udgør 10 
000 000 000 EUR.

udgår

Kommissionen vedtager en afgørelse i 
form af en gennemførelsesretsakt om 
fastsættelse af de beløb, der skal overføres 
fra hver medlemsstats 
samhørighedsfondstildeling for hele 
perioden. De enkelte medlemsstaters 
samhørighedsfondstildeling reduceres 
tilsvarende.
De årlige bevillinger svarende til støtten 
fra Samhørighedsfonden, der er 
omhandlet i første afsnit, opføres på de 
relevante budgetposter for Connecting 
Europe-faciliteten fra regnskabsåret 
2014.
Støtten fra Samhørighedsfonden under 
Connecting Europe-faciliteten 
gennemføres i overensstemmelse med 
artikel [13] i forordning (EU) nr. 
[...]/2012 om oprettelse af Connecting 
Europe-faciliteten35 hvad angår projekter, 
der er anført i bilag I til nævnte 
forordning, idet der gives størst mulig 
prioritet til projekter, der overholder 
lofterne for nationale tildelinger under 
Samhørighedsfonden.
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Or. en

Ændringsforslag 375
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Del 3 – 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 19.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 376
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Del 3 – 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 19.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 377
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 84 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. 5 % af midlerne til målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse

udgår
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udgør resultatreserven, som fordeles i 
overensstemmelse med artikel 19.

Or. en

Ændringsforslag 378
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Del 3 – 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 19.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 379
Sari Essayah

Forslag til forordning
Del 3 – 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 19.

6. Medlemsstaterne kan anvende 5 % af 
midlerne til målet om investeringer i vækst 
og beskæftigelse til at skabe en 
resultatreserve, som skal fordeles i 
overensstemmelse med artikel 19.

Or. fi

Ændringsforslag 380
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
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Del 3 – artikel 84 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6 a) Kommissionen afsætter en 
minimumsandel af den finansielle 
tildeling til målet om investeringer i vækst 
og beskæftigelse i medlemsstater med en 
generel arbejdsløshedsprocent og/eller en 
ungdomsarbejdsløshedsprocent betydeligt 
over det europæiske gennemsnit til 
foranstaltninger med det specifikke mål at 
reducere disse.

Or. es

Ændringsforslag 381
Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Del 3 – 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 
bæredygtig byudvikling.

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

Or. de

Ændringsforslag 382
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Del 3 – 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. 0,2 % 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 og udvikling af 
landdistrikter.

Or. en

Ændringsforslag 383
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Del 3 – 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 
bæredygtig byudvikling.

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

Or. es

Ændringsforslag 384
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Forslag til forordning
Del 3 – 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 
5 % af den samlede bevilling for en 
kategori af regioner til andre kategorier af 
regioner.

Or. en
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Ændringsforslag 385
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Del 3 – 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 ligeledes tage hensyn 
til ændringer i de nationale tildelinger fra 
strukturfondene sammenlignet med 
perioden 2007-2013.

Or. es

Ændringsforslag 386
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Del 3 – 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 

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, at medlemsstaten ikke har truffet de 
nødvendige foranstaltninger for at følge 
Kommissionens anbefalinger i denne 
forbindelse, og om medlemsstatens 
økonomiske situation har ændret sig 
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satser for finansiel korrektion er fastsat i 
punkt 3 i bilag III.

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.

Or. es

Ændringsforslag 387
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – titel

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

Or. en

Ændringsforslag 388
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 3 – 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 og én 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. Et prioriteret felt
kan, hvis det er nødvendigt for at øge 
virkningen af og effektiviteten ved en 
tematisk sammenhængende, integreret 
tilgang til bestræbelserne for at opfylde 
EU-strategiens målsætninger og mål for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst:
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Or. en

Ændringsforslag 389
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Forslag til forordning
Del 3 – 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
angå flere kategorier af regioner eller 
kombinere en eller flere komplementære 
investeringsprioriteter fra forskellige 
tematiske mål og fonde, hvis det er 
nødvendigt for at øge effektiviteten og for 
at opfylde EU-strategiens mål for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
på en bedre måde.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en større fleksibilitet med hensyn til at leve op til Unionens strategi for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

Ændringsforslag 390
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 1 – litra a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) vedrøre mere end én regionskategori
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Or. en

Ændringsforslag 391
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 1 – litra b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kombinere en eller flere supplerende 
investeringsprioriteter fra EFRU, 
Samhørighedsfonden og ESF under ét 
tematisk mål

Or. en

Ændringsforslag 392
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 1 – litra c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) kombinere en eller flere 
komplementære investeringsprioriteter fra 
forskellige tematiske mål op til 20 % af 
EU's bidrag til et operationelt program, 
navnlig hvor det drejer sig om bidraget til 
den integrerede tilgang for territorial 
udvikling

Or. en

Ændringsforslag 393
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
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Del 3 – artikel 87 – stk. 1 – litra d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) for ESF's vedkommende kombinere 
investeringsprioriteter fra forskellige 
tematiske mål anført i artikel 9, 
stk. 8, 9, 10 og 11, for at lette deres bidrag 
til andre prioriterede felter.

Or. en

Ændringsforslag 394
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 1 – litra e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Medlemsstaterne kan opstille et enkelt 
prioriteret felt i et operationelt program 
for teknisk bistand som beskrevet i artikel 
52. Bestemmelserne i artikel 87, stk. 2, 
litra b), nr. i), ii) og iv), litra c), nr. ii) -
vi), litra d) og litra e), nr. i) og ii), gælder 
ikke programmer for teknisk bistand.

Or. en

Ændringsforslag 395
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan kombinere to eller 
flere af mulighederne i litra a) - d).

Or. en
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Ændringsforslag 396
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en strategi for det operationelle 
programs bidrag til EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
herunder:

a) en strategi for det operationelle 
programs bidrag til opfyldelsen af EU-
strategiens overordnede mål for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst
under hensyntagen til nationale og 
regionale særegenheder, herunder:

Or. en

Ændringsforslag 397
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) en identifikation af behov vedrørende de 
udfordringer, der er identificeret i de 
landespecifikke henstillinger og de 
overordnede retningslinjer for 
medlemsstaternes og Unionens 
økonomiske politikker i henhold til 
traktatens artikel 121, stk. 2, og 
rådshenstillingerne, som medlemsstaterne 
skal tage hensyn til i deres 
beskæftigelsespolitikker, vedtaget i 
henhold til traktatens artikel 148, stk. 4, 
og under hensyntagen til nationale og 
regionale behov

i) en identifikation af behov vedrørende 
udfordringerne fra en miljømæssigt og 
socialt bæredygtig udvikling, 
arbejdsløshed, fattigdom og social 
udstødelse samt social ulighed i 
særdeleshed

Or. en

Ændringsforslag 398
Elisabeth Schroedter
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Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) investeringsprioriteringerne og de 
modsvarende specifikke mål

i) investeringsprioriteringerne og de 
modsvarende specifikke mål, herunder de 
i stk. 1 i denne artikel opstillede 
valgmuligheder: a) regionskategorier, b) 
flere fonde, c) integreret tilgang og d) 
ESF's tematiske mål

Or. en

Ændringsforslag 399
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) hvis det er relevant, en planlagt 
integreret tilgang vedrørende den 
territoriale udvikling i byområder, 
landdistrikter, kystområder og 
fiskeriområder og områder med særlige 
territoriale karakteristika, navnlig 
ordninger for gennemførelse af artikel 28 
og 29

ii) hvis det er relevant, en planlagt 
integreret tilgang vedrørende den 
territoriale udvikling i byområder, 
landdistrikter, kystområder og 
fiskeriområder og områder med særlige 
territoriale karakteristika samt de 
mekanismer, der bidrager til integreret 
territorial investering (ITI), jf. artikel 99 i 
denne forordning, herunder dem, der er 
defineret i artikel 12, stk. 1), i forordning 
... [ESF], og den vejledende årlige 
tildeling af støtte fra hver fond til 
integrerede aktioner

Or. en

Ændringsforslag 400
Kinga Göncz

Forslag til forordning
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Del 3 – 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 
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

iii) listen over byer og forstadsområder 
med behov for byfornyelse, 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 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

Or. en

Ændringsforslag 401
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Del 3 – 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 
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

iii) listen over byer og funktionelle 
byområder, 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 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

Or. fr

Ændringsforslag 402
Kinga Göncz

Forslag til forordning
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Del 3 – 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

Or. en

Ændringsforslag 403
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra c – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) ordningerne for interregionale og 
tværnationale foranstaltninger med 
støttemodtagere beliggende i mindst én 
anden medlemsstat

v) retningslinjerne for gennemførelse af 
interregionale og tværnationale 
foranstaltninger med støttemodtagere 
beliggende i mindst én anden medlemsstat

Or. fr

Ændringsforslag 404
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Del 3 – 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

Or. fr



AM\903982DA.doc 157/211 PE489.560v02-00

DA

Ændringsforslag 405
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 3 – 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 specifikke behov i de 
geografiske områder, der er mest berørte af 
fattigdom, eller hos målgrupper med størst 
risiko for forskelsbehandling eller social
udstødelse med særligt fokus på 
marginaliserede befolkningsgrupper, 
herunder den vejledende finansielle 
tildeling

Or. en

Ændringsforslag 406
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Del 3 – 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 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

Or. en
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Ændringsforslag 407
Gabriele Zimmer

Forslag til forordning
Del 3 – 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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 408
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra e – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) de foranstaltninger, der træffes for at 
inddrage partnere i udarbejdelsen af det 
operationelle program, og partnernes 
rolle i gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af det operationelle program

iii) de foranstaltninger, der træffes for at 
inddrage partnerne i gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen af det 
operationelle program i overensstemmelse 
med den europæiske adfærdskodeks, jf. 
artikel 5, herunder en liste over de 
involverede partnere, oplysninger om, 
hvordan de er blevet udvalgt, deres 
ansvarsområder og deres synspunkter

Or. en

Ændringsforslag 409
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
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Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra f – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) den planlagte anvendelse af teknisk 
bistand, herunder foranstaltninger for at 
styrke myndighedernes og 
støttemodtagernes administrative kapacitet 
med de relevante oplysninger omhandlet i 
stk. 2, litra b), for det pågældende 
prioriterede felt

i) den planlagte valgmulighed, jf. stk. 1, 
litra e), om anvendelse af teknisk bistand, 
foranstaltningerne for at styrke den 
administrative kapacitet hos
myndighederne, støttemodtagerne og de i 
artikel 5, litra a), b) og c), omhandlede 
partnere i overensstemmelse med den 
europæiske adfærdskodeks, med de 
relevante oplysninger omhandlet i stk. 2, 
litra b), for det pågældende prioriterede felt

Or. en

Ændringsforslag 410
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 3 – 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 
angivelse af mål

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

Or. en

Ændringsforslag 411
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra g – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) en tabel, som for hele 
programmeringsperioden, for det 
operationelle program og for hvert 
prioriteret felt viser den samlede 

ii) en tabel, som for hele 
programmeringsperioden, for det 
operationelle program og for hvert 
prioriteret felt viser den samlede 
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støttebevilling fra fondene og den nationale 
medfinansiering. Hvis den nationale 
medfinansiering består af både offentlig og 
privat medfinansiering, skal tabellen 
angive en vejledende fordeling mellem de 
to typer af midler. Den skal til orientering 
vise den påtænkte deltagelse fra EIB

støttebevilling fra fondene og den nationale 
medfinansiering. For prioriterede felter, 
som vedrører mere end én 
regionskategori, angiver tabellen de 
forskellige beløb fra hver fond og de 
respektive medfinansierede beløb for hver 
regionskategori. For prioriterede felter, 
som kombinerer en eller flere supplerende 
investeringsprioriteter fra EFRU, 
Samhørighedsfonden og ESF, angiver 
tabellen beløbene fra hver fond. Hvis den 
nationale medfinansiering består af både 
offentlig og privat medfinansiering, skal 
tabellen angive en vejledende fordeling 
mellem de to typer af midler. Den skal til 
orientering vise den påtænkte deltagelse fra 
EIB

Or. en

Ændringsforslag 412
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Del 3 – 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

Or. fr

Ændringsforslag 413
Kinga Göncz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) en beskrivelse af specifikke ii) en beskrivelse af specifikke 
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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 
og navnlig kravene om at sikre 
tilgængelighed for handicappede personer 

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 reproducere opdelingen 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 
og navnlig kravene om at sikre 
tilgængelighed for handicappede personer 

Or. en

Ændringsforslag 414
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 3 – 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 
og navnlig kravene om at sikre 
tilgængelighed for handicappede personer 

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, seksuel orientering eller 
kønsidentitet 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 og navnlig 
kravene om at sikre tilgængelighed for 
handicappede personer 

Or. en
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Ændringsforslag 415
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 3 – afsnit 1 – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii a) en beskrivelse af de foranstaltninger, 
som foreslås med henblik på at reducere 
den generelle arbejdsløshedsprocent og 
ungdomsarbejdsløshedsprocenten, især i 
medlemsstater, hvor de er betydeligt 
højere end det europæiske gennemsnit

Or. es

Ændringsforslag 416
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 3 – 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 skal tages for at 
fremme ligheden mellem mænd og 
kvinder.

Or. en

Ændringsforslag 417
Kinga Göncz

Forslag til forordning
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Del 3 – artikel 87 – stk. 3 – afsnit 1 – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 418
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 3 – 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, 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.

Or. en

Ændringsforslag 419
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Del 3 – 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 

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

Or. en

Ændringsforslag 420
Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Del 3 – 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.

Or. de

Ændringsforslag 421
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Del 3 – 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 
finansiere udviklingen af landlige 
mikroregioner og forstadsområder med 
behov for byfornyelse, jf. artikel 87, stk. 2, 
litra c), i de tilfælde, hvor integrerede 
programmer er afgørende og nødvendige 
samt kan fungere. I så fald er udgifterne 
berettigede til støtte fra begge fonde på 
grundlag af de pågældende fondes regler 
for støtteberettigelse, forudsat at de er 
nødvendige for en tilfredsstillende 
gennemførelse af den integrerede 
operation og er direkte knyttet til denne.

Or. en
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Ændringsforslag 422
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 3 – 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 % i de i artikel 
87, stk. 1, litra b) (ny) og 20 % i de i 
artikel 87, stk. 1, litra c) (ny) omhandlede 
tilfælde 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.

Or. en

Ændringsforslag 423
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Forslag til forordning
Del 3 – 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.
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Or. en

Ændringsforslag 424
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Del 3 – 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 1 % 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.

Or. es

Ændringsforslag 425
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Del 3 – 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 
og de sociale konsekvenser, hvor der tages 
højde for bidraget til social integration

Or. en



AM\903982DA.doc 167/211 PE489.560v02-00

DA

Ændringsforslag 426
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Del 3 – 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 
hensyntagen til fordelene for så vidt 
angår samhørighed og udvikling

Or. es

Ændringsforslag 427
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 95 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) en analyse af de udviklingsbehov og 
mål, der begrunder den fælles 
handlingsplan, idet der tages hensyn til 
målene for de operationelle programmer
og, hvor det er relevant, de 
landespecifikke henstillinger og de 
overordnede retningslinjer for 
medlemsstaternes og Unionens 
økonomiske politikker i henhold til 
traktatens artikel 121, stk. 2, og 
rådshenstillingerne, som medlemsstaterne
skal tage hensyn til i deres 
beskæftigelsespolitikker, jf. traktatens 
artikel 148, stk. 4

1) en analyse af de udviklingsbehov og 
mål, der begrunder den fælles 
handlingsplan, idet der tages hensyn til 
målene for de operationelle programmer

Or. en
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Ændringsforslag 428
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 3 – 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 27

Or. en

Ændringsforslag 429
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 95 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) en analyse af den fælles handlingsplans 
virkninger for fremme af bæredygtig 
udvikling, når det er relevant

7) en analyse af den fælles handlingsplans 
virkninger for fremme af bæredygtig 
udvikling

Or. en

Ændringsforslag 430
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 95 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9 a. de foranstaltninger, der er truffet 
eller planlagt for at involvere de i artikel 5 
omhandlede partnere i forberedelsen, 
gennemførelsen, evalueringen og 
overvågningen af den fælles 
handlingsplan, inden for eller uden for 
overvågningsudvalget.
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Or. en

Ændringsforslag 431
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 3 – 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

Or. en

Ændringsforslag 432
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 97 – stk. 2 – litra b

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.

Or. en

Ændringsforslag 433
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 99 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når en strategi for byudvikling eller en 1. Når en strategi eller pagt for 
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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").

byudvikling eller udvikling af 
landdistrikter, 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").

Or. en

Ændringsforslag 434
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Del 3 – 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 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").

Or. es

Ændringsforslag 435
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 3 – 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 

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, jf. artikel 87, 
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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").

stk. 1, litra b) (nyt), c) (nyt) eller d) (nyt), 
der inddrager investeringer under ét eller 
flere prioriterede felter i et eller flere 
operationelle programmer, gennemføres 
aktionen som en integreret territorial 
investering (i det følgende benævnt "ITI").

Or. en

Ændringsforslag 436
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 99 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I de relevante operationelle programmer 
identificeres de planlagte ITI'er og 
fastsættes den vejledende finansielle 
tildeling fra hvert prioriteret felt til de 
enkelte ITI'er.

2. I de relevante operationelle programmer 
identificeres de planlagte ITI'er og 
fastsættes den vejledende finansielle 
tildeling inden for hvert involveret 
prioriteret felt til de planlagte ITI'er.

Or. en

Ændringsforslag 437
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 100 – stk. 1 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f a) foranstaltningerne til at bekæmpe 
fattigdom og fremme social integration af 
ugunstigt stillede grupper

Or. en

Ændringsforslag 438
Kinga Göncz
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Forslag til forordning
Del 3 – artikel 100 – stk. 1 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g a) foranstaltningerne til bekæmpelse af 
fattigdom og fremme af social integration 
af ugunstigt stillede grupper

Or. en

Ændringsforslag 439
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 100 – stk. 1 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g a) foranstaltningerne til fremme af den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed, navnlig foranstaltninger 
med henblik på at reducere 
arbejdsløshedsprocenten, især i 
medlemsstater, hvor den er betydeligt 
højere end det europæiske gennemsnit

Or. es

Ændringsforslag 440
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 100 – stk. 1 – litra g b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g b) foranstaltningerne til bekæmpelse af 
fattigdom og fremme af den sociale 
inklusion

Or. es
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Ændringsforslag 441
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 100 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) finansielle instrumenter. i) implementeringen af finansielle 
instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 442
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 100 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) evalueringsplanen for det operationelle 
program og eventuelle ændringer af 
planen

udgår

Or. es

Ændringsforslag 443
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Del 3 – 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. 

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. 
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december 2013. december 2013.

Or. es

Ændringsforslag 444
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 101 – stk. 3 – litra a

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 byudvikling og udvikling i 
landdistrikterne, og lokalsamfundsstyret 
lokaludvikling under det operationelle 
program

Or. en

Ændringsforslag 445
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 101 – stk. 3 – litra a

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

Or. es

Ændringsforslag 446
Kinga Göncz
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Forslag til forordning
Del 3 – 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, herunder adgang for 
handicappede, 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

Or. en

Ændringsforslag 447
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 3 – 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, herunder adgang for 
handicappede, 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

Or. en

Ændringsforslag 448
Ramona Nicole Mănescu
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Forslag til forordning
Del 3 – artikel 101 – stk. 3 – litra i

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, 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

Or. en

Ændringsforslag 449
Marian Harkin

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 101 – stk. 3 – litra i

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 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 de anvendte finansielle midler

Or. en

Ændringsforslag 450
Sergio Gutiérrez Prieto
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Forslag til forordning
Del 3 – 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:

Or. es

Ændringsforslag 451
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 3 – 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 30. april og den 31. oktober 
fremsender forvaltningsmyndigheden 
følgende elektronisk til Kommissionen pr. 
operationelt program og pr. prioriteret felt:

Or. en

Ændringsforslag 452
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 102 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de samlede støtteberettigede offentlige 
udgifter til kontrakter eller andre retlige 
forpligtelser, der er indgået af 
støttemodtagerne i forbindelse med 
gennemførelsen af operationer, der er 
udvalgt til støtte

b) de samlede støtteberettigede offentlige 
udgifter til kontrakter
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Or. es

Ændringsforslag 453
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 102 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Desuden skal indberetningen pr. 31. 
januar indeholde ovennævnte data opdelt 
efter interventionskategori. Denne 
indberetning anses for at opfylde kravet 
om indgivelse af finansielle data, der er 
omhandlet i artikel 44, stk. 2.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 454
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 102 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Et overslag over de beløb, som 
medlemsstaterne forventer at indgive 
betalingsanmodninger for i det 
indeværende finansår og det efterfølgende 
finansår, skal ledsage indberetningerne 
pr. 31. januar og 31. juli.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 455
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
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Del 3 – artikel 104 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forvaltningsmyndigheden udarbejder en 
evalueringsplan for hvert operationelt 
program. Evalueringsplanen forelægges på 
det første møde i overvågningsudvalget. 
Hvis et enkelt overvågningsudvalg dækker 
mere end ét operationelt program, kan en 
evalueringsplan omfatte alle de 
pågældende operationelle programmer.

1. Forvaltningsmyndigheden udarbejder en 
evalueringsplan for hvert operationelt 
program. Evalueringsplanen forelægges i 
slutningen af 2014. Hvis et enkelt 
overvågningsudvalg dækker mere end ét 
operationelt program, kan en 
evalueringsplan omfatte alle de 
pågældende operationelle programmer.

Or. es

Ændringsforslag 456
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 105 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c a) 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

Or. en

Ændringsforslag 457
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 105 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 458
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 3 – 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 en del af 
et prioriteret felt eller et prioriteret felt
inden for et operationelt program eller et 
særligt operationelt program.

Or. en

Ændringsforslag 459
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 110 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionens afgørelse om vedtagelse 
af et operationelt program fastsætter 
medfinansieringssatsen og den maksimale 
støtte fra fondene for hvert prioriteret felt.

1. Kommissionens afgørelse om vedtagelse 
af et operationelt program fastsætter 
medfinansieringssatsen og den maksimale 
støtte fra hver fond for hvert prioriteret 
felt.

Or. en

Ændringsforslag 460
Sari Essayah

Forslag til forordning
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Del 3 – artikel 110 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 85 % for Samhørighedsfonden a) 75 % for Samhørighedsfonden

Or. fi

Ændringsforslag 461
Sari Essayah

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fi

Ændringsforslag 462
Sari Essayah

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 110 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 80 % for de mindre udviklede regioner i 
medlemsstater ikke omhandlet i litra b), 
som pr. 1. januar 2014 er støtteberettigede 
i henhold til Samhørighedsfondens 
overgangsordning

udgår

Or. fi
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Ændringsforslag 463
Sari Essayah

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) 75 % for de mindre udviklede regioner i 
medlemsstater 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

Or. fi

Ændringsforslag 464
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Forslag til forordning
Del 3 – 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

Or. en

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.
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Ændringsforslag 465
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 110 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medfinansieringssatsen for hvert prioriteret 
felt for operationelle programmer under 
målet om europæisk territorialt samarbejde 
må højst udgøre 75 %.

Medfinansieringssatsen for hvert prioriteret 
felt for operationelle programmer under 
målet om europæisk territorialt samarbejde 
må højst udgøre 85 %.

Or. en

Ændringsforslag 466
Sari Essayah

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 110 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medfinansieringssatsen for den 
supplerende tildeling i henhold til artikel 
84, stk. 1, litra e), må højst udgøre 50 %.

Medfinansieringssatsen for den 
supplerende tildeling i henhold til artikel 
84, stk. 1, litra e), må højst udgøre 75 %.

Or. fi

Ændringsforslag 467
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 111 – stk. 1 – punkt 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, 

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

Or. en

Ændringsforslag 468
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 111 – stk. 1 – punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 469
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 111 – stk. 1 – punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 470
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
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Del 3 – artikel 111 – stk. 1 – punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. es

Ændringsforslag 471
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 111 – stk. 1 – punkt 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 b) det prioriterede felts betydning for at 
bidrage til fremme af den sociale 
inklusion og bekæmpelse af fattigdom

Or. es

Ændringsforslag 472
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 111 – stk. 1 – punkt 4 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c a) andre områder med alvorlige 
demografiske ulemper.

Or. en

Ændringsforslag 473
Elisabeth Schroedter
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Forslag til forordning
Del 3 – 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"), herunder lokale 
myndigheder, regionaludviklingsorganer 
eller ikke-statslige organisationer. Med 
henblik på at lette adgangen til 
strukturfondene for små ngo'er skal 
forvaltningsmyndighederne 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.

Or. en

Ændringsforslag 474
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Del 3 – 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 

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 
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pågældende område samt med hensyn til 
administrativ og finansiel forvaltning.

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.

Or. en

Ændringsforslag 475
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 114 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) støtte arbejdet i overvågningsudvalget 
og forsyne det med de oplysninger, det 
kræver for at udføre sine opgaver, specielt 
data om fremskridt med hensyn til at nå 
målene i det operationelle program, 
finansielle data og data vedrørende 
indikatorer og delmål

a) støtte arbejdet i overvågningsudvalget
og i særdeleshed sikre, at de i artikel 5, 
litra a), b) og c), omhandlede partnere har 
den nødvendige kapacitet til at deltage i 
forberedelsen, gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen af 
partnerskabsaftalen og programmerne i 
overensstemmelse med den europæiske 
adfærdskodeks, der henvises til i artikel 5, 
stk. 3, og forsyne overvågningsudvalget
med de oplysninger, det kræver for at 
udføre sine opgaver, specielt data om 
fremskridt med hensyn til at nå målene i 
det operationelle program, finansielle data 
og data vedrørende indikatorer og delmål

Or. en

Ændringsforslag 476
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 114 – stk. 3 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udarbejde og, når de er godkendt, a) sammen med overvågningsudvalget
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anvende relevante udvælgelsesprocedurer 
og –kriterier, som:

udarbejde og, når de er godkendt, anvende 
relevante udvælgelsesprocedurer og 
-kriterier, som:

Or. en

Ændringsforslag 477
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 117

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. fr

Ændringsforslag 478
Sari Essayah

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 117 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Godkendelsesorganet vedtager en 
formel beslutning om at godkende 
forvaltningsmyndigheder og 
attesteringsmyndigheder, der opfylder de 
godkendelseskriterier, som er blevet 
fastlagt af Kommissionen ved hjælp af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 142.

1. Medlemsstaten vedtager en formel 
beslutning om at godkende 
forvaltningsmyndigheder og 
attesteringsmyndigheder, der opfylder de 
godkendelseskriterier, som er blevet 
fastlagt af Kommissionen ved hjælp af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 142.

Or. fi

Ændringsforslag 479
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Forslag til forordning
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Del 3 – 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 
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 
en betalingsanmodning ikke er sendt i 
overensstemmelse med artikel 126, stk. 1.

1. Kommissionen frigør enhver del af det 
beløb, der er beregnet i henhold til andet 
afsnit, i forbindelse med et operationelt 
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 tredje finansår efter året 
for indgåelsen af budgetforpligtelsen under 
det operationelle program, eller for hvilken 
en betalingsanmodning ikke er sendt i 
overensstemmelse med artikel 126, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 480
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 134 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) medlemsstaten har undladt at 
gennemføre foranstaltningerne i det 
operationelle program vedrørende 
opfyldelsen af en forhåndsbetingelse

udgår

Or. en

Ændringsforslag 481
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 134 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) medlemsstaten har undladt at 
gennemføre foranstaltningerne i det 

udgår
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operationelle program vedrørende 
opfyldelsen af en forhåndsbetingelse

Or. fr

Ændringsforslag 482
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Del 3 – 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

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 483
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 3 – 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

Or. en

Ændringsforslag 484
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 134 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. es

Ændringsforslag 485
Sergio Gutiérrez Prieto

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 a) Kommissionen udvikler ved hjælp af 
delegerede retsakter og med henblik på 
retssikkerheden de begreber og 
situationer, der kan betragtes som 
alvorlige, jf. artikel 134, stk. 1, i denne 
forordning.

Or. es

Ændringsforslag 486
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Del 3 – 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 
ved hjælp af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 at 
fastlægge, hvilke sager der betragtes som 
alvorlige mangler i denne artikel, og
kriterierne for at fastlægge, hvilket niveau 
af finansiel korrektion der skal anvendes.

Or. es

Ændringsforslag 487
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
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Jan Kozłowski

Forslag til forordning
Del 3 – 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.

Or. en

Ændringsforslag 488
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Forslag til forordning
Del 3 – 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 
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.

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 
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.

Or. en

Ændringsforslag 489
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski
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Forslag til forordning
Del 3 – artikel 137 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis Kommissionen eller Den 
Europæiske Revisionsret konstaterer 
uregelmæssigheder, der påvirker det 
årsregnskab, Kommissionen har fået 
tilsendt, skal den deraf følgende 
finansielle korrektion reducere støtten fra 
fondene til det operationelle program.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 490
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Del 3 – 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.

Or. fr

Ændringsforslag 491
Gabriele Zimmer

Forslag til forordning
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Bilag IV

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 492
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Bilag IV – tematiske forhåndsbetingelser – punkt 8 – underpunkt 8.1 – kolonne 2 – 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

Or. en

Ændringsforslag 493
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag IV – tematiske forhåndsbetingelser – punkt 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.

Or. en

Ændringsforslag 494
Elisabeth Schroedter
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Forslag til forordning
Bilag IV – tematiske forhåndsbetingelser – punkt 8 – underpunkt 8.2 – kolonne 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8.2. Selvstændig erhvervsvirksomhed, 
iværksætteri og virksomhedsetablering:
Der foreligger en samlet og rummelig 
strategi for integrerende etableringsstøtte i 
overensstemmelse med Small Business 
Act1 og i sammenhæng med 
beskæftigelsesretningslinjerne og de 
overordnede retningslinjer for 
medlemsstaternes og Unionens 
økonomiske politikker2 vedrørende 
forbedring af forudsætningerne for 
jobskabelse. 

8.2. Selvstændig erhvervsvirksomhed, 
iværksætteri, virksomhedsetablering og 
virksomhedsoverdragelse: Der foreligger 
en samlet og rummelig strategi for 
integrerende etableringsstøtte i 
overensstemmelse med Small Business 
Act1 og i sammenhæng med 
beskæftigelsesretningslinjerne og de 
overordnede retningslinjer for 
medlemsstaternes og Unionens 
økonomiske politikker2 vedrørende 
forbedring af forudsætningerne for 
jobskabelse. 

Or. en

Ændringsforslag 495
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag IV – tematiske forhåndsbetingelser – punkt 8 – underpunkt 8.2 – kolonne 3 – led 1 
– underled 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– foranstaltninger med henblik på 
oplysning og bevidstgørelse forhøjet til 
gymnasialt niveau

Or. en

Ændringsforslag 496
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
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Bilag IV – tematiske forhåndsbetingelser – punkt 8 – underpunkt 8.2 – kolonne 3 – led 1 
– underled 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– rådgivning om og forberedelse af nye 
virksomhedsopstarter;

Or. en

Ændringsforslag 497
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag IV – tematiske forhåndsbetingelser – punkt 8 – underpunkt 8.2 – kolonne 3 – led 1 
– underled 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– foranstaltninger med henblik på 
forberedelse af og opfølgning på 
virksomhedsoverdragelse

Or. en

Ændringsforslag 498
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Bilag IV – tematiske forhåndsbetingelser – punkt 8 – underpunkt 8.3 – 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

Or. en



AM\903982DA.doc 197/211 PE489.560v02-00

DA

Ændringsforslag 499
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag IV – tematiske forhåndsbetingelser – punkt 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.

Or. en

Ændringsforslag 500
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Bilag IV – tematiske forhåndsbetingelser – punkt 9 – underpunkt 9.1 – kolonne 3 – led 1 
– indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Der er etableret et system til indsamling 
og analyse af data og information om 
skolefrafald på nationalt, regionalt og 
lokalt plan, som:

– Der er etableret et system til indsamling 
og analyse af data og information, 
herunder opdelte data om romaerne, om 
skolefrafald på nationalt, regionalt og 
lokalt plan, som:

Or. en

Ændringsforslag 501
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Bilag IV – tematiske forhåndsbetingelser – punkt 9 – underpunkt 9.1 – kolonne 3 – led 2 
– underled 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 502
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Bilag IV – tematiske forhåndsbetingelser – punkt 9 – underpunkt 9.1 – kolonne 3 – led 2 
– underled 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– eliminerer udskillelse og forhindrer, at 
romabørn bliver overført til særlige skoler 
og separate klasser, og fremmer aktive 
foranstaltninger til modvirkning af 
udskillelse, hvor man også er opmærksom 
på indirekte, kulturelt betingede barrierer, 
såsom et ikke-inkluderende skoleklima og 
psykologiske adgangsprøver for optagelse 
af børn i almindelige skoler

Or. en

Ændringsforslag 503
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Bilag IV – tematiske forhåndsbetingelser – punkt 9 – underpunkt 9.1 – kolonne 3 – led 2 
– underled 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– lægger vægt på en varieret 
sammensætning af lærerstaben

Or. en
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Ændringsforslag 504
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag IV – tematiske forhåndsbetingelser – punkt 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 
interessenter, der er relevante for 
bekæmpelse af skolefrafald.

– går på tværs af sektorer og involverer og 
koordinerer alle politikområder og 
interessenter, herunder kultur, kreative 
fag og idræt, der er relevante for 
bekæmpelse af skolefrafald.

Or. en

Ændringsforslag 505
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag IV – tematiske forhåndsbetingelser – punkt 9 – underpunkt 9.2 – kolonne 3 – led 1 
– 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 opmærksomhed på de mest sårbare 
grupper

Or. en

Ændringsforslag 506
Ramona Nicole Manescu

Forslag til forordning
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Bilag IV – tematiske forhåndsbetingelser – punkt 9 – underpunkt 9.2 – kolonne 3 – led 1 
– 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, især 
de grupper, som er mest sårbare

Or. en

Ændringsforslag 507
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag IV – tematiske forhåndsbetingelser – punkt 9 – underpunkt 9.3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Tematiske 
mål

Forhåndsbetingelse Opfyldelseskriterier

Ændringsforslag

Tematiske 
mål

Forhåndsbetingelse Opfyldelseskriterier

9.3a 
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.

Or. en
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Ændringsforslag 508
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Bilag IV – tematiske forhåndsbetingelser – punkt 10 – underpunkt 10.1 – kolonne 3 – led 
1 – 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 kvalitetsprægede 
beskæftigelsesmuligheder for dårligt 
stillede grupper

Or. en

Ændringsforslag 509
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag IV – tematiske forhåndsbetingelser – punkt 10 – underpunkt 10.1 – kolonne 3 – led 
1 – 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, 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 
kvalitetsprægede 
beskæftigelsesmuligheder for dårligt 
stillede grupper

Or. en
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Ændringsforslag 510
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Bilag IV – tematiske forhåndsbetingelser – punkt 10 – underpunkt 10.1 – kolonne 3 – led 
1 – underled 4

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

Or. en

Ændringsforslag 511
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag IV – tematiske forhåndsbetingelser – punkt 10 – underpunkt 10.1 – kolonne 3 – led 
1 – underled 4

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 (udformning, gennemførelse og 
evaluering) af den nationale strategi for 
fattigdomsbekæmpelse og hele strategien 
for aktiv inklusion

Or. en

Ændringsforslag 512
Kinga Göncz

Forslag til forordning
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Bilag IV – tematiske forhåndsbetingelser – punkt 10 – underpunkt 10.1 – kolonne 3 – led 
1 – underled 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– omfatter en bred tilgang til bekæmpelse 
af børnefattigdom og fremme af børns 
velfærd.

Or. en

Ændringsforslag 513
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Bilag IV – tematiske forhåndsbetingelser – punkt 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

Or. en

Ændringsforslag 514
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag IV – tematiske forhåndsbetingelser – punkt 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
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Or. en

Ændringsforslag 515
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Bilag IV – tematiske forhåndsbetingelser – punkt 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

Or. en

Ændringsforslag 516
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Bilag IV – tematiske forhåndsbetingelser – punkt 10 – underpunkt 10.2 – kolonne 3 – led 
1 – underled 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– indeholder koordinerede foranstaltninger 
til at forbedre adgangen til sundhedsydelser 
af høj kvalitet

– indeholder koordinerede foranstaltninger 
til at forbedre adgangen til sundhedsydelser 
af høj kvalitet, som er økonomisk 
overkommelige, kulturelt sensitive og 
sigter mod at bekæmpe de sociale 
faktorer, der ligger bag ulighederne på 
sundhedsområdet

Or. en

Ændringsforslag 517
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
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Bilag IV – tematiske forhåndsbetingelser – punkt 10 – underpunkt 10.2 – kolonne 3 – led 
1 – underled 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– indeholder koordinerede foranstaltninger 
til at forbedre adgangen til sundhedsydelser 
af høj kvalitet

– indeholder koordinerede foranstaltninger 
til at forbedre adgangen til sundhedsydelser 
af høj kvalitet, som er økonomisk 
overkommelige og sigter mod at bekæmpe 
de sociale faktorer, der ligger bag 
ulighederne på sundhedsområdet

Or. en

Ændringsforslag 518
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Bilag IV – tematiske forhåndsbetingelser – punkt 10 – underpunkt 10.2 – kolonne 3 – led 
1 – underled 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– lægger særlig vægt på de specielle behov 
hos marginaliserede samfund såsom 
romasamfundet

Or. en

Ændringsforslag 519
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Bilag IV – tematiske forhåndsbetingelser – punkt 10 – underpunkt 10.2 – kolonne 3 – led 
1 – underled 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– indeholder et overvågnings- og 
revisionssystem.

– indeholder et overvågnings- og 
revisionssystem med tilstrækkelige 
budgetmidler.

Or. en
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Ændringsforslag 520
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Bilag IV – tematiske forhåndsbetingelser – punkt 10 – underpunkt 10.2 – kolonne 3 – led 
1 – underled 3 a (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.

Or. en

Ændringsforslag 521
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag IV – tematiske forhåndsbetingelser – punkt 11 – kolonne 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Styrkelse af den institutionelle 
kapacitet og effektiv offentlig forvaltning.
(jf. artikel 9, nr. 11))

11. Styrkelse af den institutionelle 
kapacitet og en offentlig forvaltning, som 
både er effektiv og inddrager de berørte 
parter, samt fremme af 
kapacitetsopbygningen for 
arbejdsmarkedets parter, ngo'er, regional-
og lokalmyndigheder og andre 
interessenter, især de partnere, der 
nævnes i artikel 5 i forordning (EU) nr. 
[FSR...].
(jf. artikel 9, nr. 11))

Or. en
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Ændringsforslag 522
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag IV – tematiske forhåndsbetingelser – punkt 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 
gennemført1. 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:

Or. en

Ændringsforslag 523
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Bilag IV – tematiske forhåndsbetingelser – punkt 11 – kolonne 3 – led 1 – underled 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– en analyse og strategisk planlægning af 
juridiske, organisatoriske og/eller 
proceduremæssige reformtiltag

– en analyse og strategisk planlægning af 
juridiske, organisatoriske, alment politiske
og/eller proceduremæssige reformtiltag

Or. en

Ændringsforslag 524
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Bilag IV – tematiske forhåndsbetingelser – punkt 11 – kolonne 3 – led 1 – underled 4 a 
(nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– ansættelse af personer fra 
marginaliserede samfundsgrupper i den 
offentlige sektor

Or. en
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Ændringsforslag 525
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag IV – tematiske forhåndsbetingelser – punkt 11 – kolonne 3 – led 1 – underled 6 a 
(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).

Or. en

Ændringsforslag 526
Marian Harkin

Forslag til forordning
Bilag IV – generelle forhåndsbetingelser – punkt 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 erhverv1 og direktiv 
2000/43/EF af 29. juni 2000 om 
gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af alle uanset race eller 
etnisk oprindelse1.

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 oprindelse1 samt andre 
internationale forpligtelser mod 
forskelsbehandling, såsom FN-
konventionen om handicappedes 
rettigheder (artikel 5).

Or. en
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Ændringsforslag 527
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag IV – generelle forhåndsbetingelser – punkt 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 erhverv1 og direktiv 
2000/43/EF af 29. juni 2000 om 
gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af alle uanset race eller 
etnisk oprindelse1.

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 oprindelse1 samt artikel 5 i FN-
konventionen om handicappedes 
rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 528
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Bilag IV – generelle forhåndsbetingelser – punkt 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

Or. en

Ændringsforslag 529
Kinga Göncz

Forslag til forordning
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Bilag IV – generelle forhåndsbetingelser – punkt 1 – kolonne 3 – led 1 – underled 3 a 
(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

Or. en

Ændringsforslag 530
Ramona Nicole Manescu

Forslag til forordning
Bilag IV – generelle forhåndsbetingelser – punkt 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.

Or. en

Ændringsforslag 531
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag IV – generelle forhåndsbetingelser – punkt 3 – kolonne 3 – led 1 – underled 1

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 inden for alle områder, 
herunder infrastruktur, tjenesteydelser og 
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varer

Or. en

Ændringsforslag 532
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag IV – generelle forhåndsbetingelser – punkt 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

Or. en

Ændringsforslag 533
Marian Harkin

Forslag til forordning
Bilag IV – generelle forhåndsbetingelser – punkt 3 – kolonne 3 – led 1 – underled 3 a 
(nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en


