
PA\897903DA.doc PE486.190v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

2011/0276(COD)

2.4.2012

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles 
bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den 
Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond 
for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, 
som er omfattet af den fælles strategiske ramme, om generelle bestemmelser 
for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond 
og Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 
1083/2006
(KOM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD))

Ordfører for udtalelse: Ádám Kósa



PE486.190v01-00 2/45 PA\897903DA.doc

DA

PA_Legam



PA\897903DA.doc 3/45 PE486.190v01-00

DA

KORT BEGRUNDELSE

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

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

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

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

Samtidig må strenghed ikke blive til et mål i sig selv eller pålægge de medlemsstater, der er 
ansvarlige for gennemførelsen, endnu flere uigennemførlige administrative forpligtelser, mens 
rettighederne reduceres. Både beføjelser og forpligtelser (ansvar) skal være proportionale med 
rettigheder og forventninger, og det samme gælder for fordelingen heraf mellem 
institutionerne. Ordføreren er af den overbevisning, at større beføjelser ikke bør ledsages af 
tilsvarende reduceringer i Kommissionens ansvar. Reduceringen i de nationale eller regionale 
eller lokale implementerende organers eller medlemsstaters byrder bør kun ændres 
proportionalt og i forsvarlig udstrækning på basis af passende udregninger og saglige 
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argumenter.

Formålet med retsakten bør ikke være andet end at sikre, at enhver øre, der er øremærket til 
solidaritet og samhørighed mellem EU's borgere, anvendes på den tilsigtede måde, ikke 
således at færre midler i sidste ende efter udvidelser i stor målestok og med den øgede 
etablering af det fælles og mere integrerede marked når derud, hvor der er behov for dem. 

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 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, baseret på dets 
nationale reformprogram. 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. Medlemsstaterne bør sikre, at 
partnerne konsekvent inddrages i 
forberedelsen, gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen af 
partnerskabsaftaler og programmer.

Or. en
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Begrundelse

I mangel af et konkret forslag til en adfærdskodeks er årsagen til at indføre et sådant 
instrument, dets formål og beskaffenhed uklar.

Ændringsforslag 2

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, bekæmpe 
forskelsbehandling på grundlag af køn, 
race eller etnisk oprindelse, religion eller 
tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering samt sikre tilgængelighed for 
handicappede.

Or. en

Ændringsforslag 3

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) Der bør vedtages en fælles strategisk 
ramme, som omsætter EU-målene til 
nøgleaktioner i form af henstillinger 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

Begrundelse

Den bestemmelse, der foreslås omfattet af FSR, bør vedtages af Parlamentet og Rådet efter 
den almindelige lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(16) På grundlag af den fælles strategiske 
ramme bør den enkelte medlemsstat i 
samarbejde med sine partnere og i samråd 
med Kommissionen udarbejde en 
partnerskabsaftale baseret på dets 
nationale reformprogram. 
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.

Or. en

Ændringsforslag 5

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 

(17) Medlemsstaterne bør koncentrere 
støtten for at sikre et markant bidrag til 
opfyldelsen af EU-målene i 
overensstemmelse med deres specifikke 
nationale og regionale udviklingsbehov. 
Der bør opstilles forhåndsbetingelser og 
kriterier for opfyldelsen heraf for at sikre, 
at de nødvendige rammebetingelser for en 
effektiv udnyttelse af EU-støtten er på 
plads. Disse forhåndsbetingelser bør være 
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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.

relevante for effektiviteten af fondenes 
bidrag i de relevante tilfælde af 
investering. Opfyldelsen af disse 
forhåndsbetingelser bør vurderes af 
Kommissionen som led i dens vurdering af 
partnerskabsaftalen og programmerne, idet 
der tages hensyn til tidligere erfaringer og 
situationen i den pågældende 
medlemsstat. I tilfælde, hvor en 
forhåndsbetingelse ikke er opfyldt, bør 
Kommissionen have beføjelse til at 
suspendere betalinger til programmet.

Or. en

Ændringsforslag 6

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. 
Resultatrammen bør omfatte ambitiøse, 
men realistiske mål og delmål og bør tage 
hensyn til de særlige omstændigheder og 
arten af interventionerne, som er fastsat 
af medlemsstaten. Kommissionen bør 
foretage en resultatgennemgang i 
samarbejde med medlemsstaterne to gange 
i løbet af programmeringsperioden i de år, 
der opnås gensidig enighed om af 
medlemsstaten og Kommissionen. Der bør 
i det år, der er opnået gensidig enighed 
om af medlemsstaten og Kommissionen, 
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. 



PE486.190v01-00 8/45 PA\897903DA.doc

DA

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.
Kommissionen bør tage hensyn til 
eventuelle ændringer i økonomiske og 
sociale omstændigheder, der kunne have 
indflydelse på realiseringen af delmål 
eller mål.

Or. en

Ændringsforslag 7

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 

(19) En tættere forbindelse mellem 
samhørighedspolitikken og Unionens 
økonomiske styring vil sikre, at 
effektiviteten af FSR-fondenes udgifter 
understøttes af forsvarlige økonomiske 
politikker, og at FSR-fondene om 
nødvendigt kan omdirigeres for at tackle de 
økonomiske problemer, et land står over 
for, under hensyntagen til dets nationale 
reformprogram.
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med proportionalitetsprincippet og være 
effektive under hensyntagen til de enkelte 
programmers virkninger med hensyn til at 
rette op på den pågældende medlemsstats 
økonomiske og sociale situation og 
tidligere ændringer af partskabsaftalen. 
Når Kommissionen træffer afgørelse om 
suspension, bør den samtidig overholde 
princippet om ligebehandling mellem 
medlemsstaterne og navnlig tage hensyn 
til suspensionens virkninger for den 
pågældende medlemsstats økonomi. 
Suspensionerne bør ophæves, og der bør 
atter stilles fondsmidler til rådighed for 
den pågældende medlemsstat, så snart 
medlemsstaten træffer de fornødne 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 8

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.

(58) For at styrke fokus på resultater og nå 
Europa 2020-målene bør 0,1 % 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.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

henblik på at sikre en passende tildeling til 
hver regionskategori bør der ikke overføres 
midler mellem mindre udviklede regioner, 
overgangsregioner og mere udviklede 
regioner undtagen under behørigt 
begrundede omstændigheder i forbindelse 
med opfyldelse af et eller flere tematiske 
mål og for højst 6 % af den samlede 
bevilling for denne regionskategori.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 88

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(88) For at udbygge eller ændre visse ikke-
væsentlige bestemmelser i nærværende 
forordning bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten for så vidt angår supplerende 
bestemmelser om fordeling af vækst- og 
konkurrenceevnereserven, vejledende 
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 
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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.

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 særlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under det 
forberedende arbejde, herunder også på 
ekspertniveau.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 90

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(90) Kommissionen bør have beføjelser til 
ved hjælp af gennemførelsesretsakter at 
vedtage, for så vidt angår alle FSR-
fondene, afgørelser om godkendelse af 
partnerskabsaftaler, afgørelser om tildeling 
af resultatreserven 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 de 
gensidigt indgåede 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.

Or. en
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Første del – 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 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 som henstillinger, der skal 
tages hensyn til af de enkelte FSR-fonde, i 
overensstemmelse med 
investeringsprioriteterne og mekanismerne 
til at sikre sammenhæng og konsekvens i 
FSR-fondenes programmering i forhold til 
medlemsstaternes og Unionens 
økonomiske politikker og 
beskæftigelsespolitikker i gennemførelsen 
af traktatens artikel 174

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Første del – 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, idet der tages 
hensyn til dets nationale reformprogram,
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.
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Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Første del – artikel 2 – stk. 2 – punkt 24 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Anden del – 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 på baggrund af 
nationale reformprogrammer 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.

Or. en
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Anden del – artikel 4 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Anden del – 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.

udgår

Or. en

Begrundelse

I mangel af et konkret forslag til en adfærdskodeks er årsagen til at indføre et sådant 
instrument, dets formål og beskaffenhed uklar.
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Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Anden del – artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 a
Tilgængelighed for handicappede

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

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Anden del – artikel 10 – stk. 1

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 anbefalinger til 
nøgleaktioner for FSR-fondene.

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Anden del – 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 tematisk mål de anbefalinger 
til nøgleaktioner, der skal støttes af de 
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enkelte FSR-fonde

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Anden del – artikel 11 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) prioriterede områder for 
samarbejdsaktiviteter for hver af FSR-
fondene, under hensyntagen til eventuelle 
makroregionale strategier og 
havområdestrategier

d) prioriterede områder for 
samarbejdsaktiviteter for hver af FSR-
fondene, under hensyntagen til eventuelle 
makroregionale strategier og 
havområdestrategier i overensstemmelse 
med medlemsstaternes prioriteter

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Anden del – artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vedtagelse og revision udgår
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage en delegeret retsakt i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende den fælles strategiske ramme 
senest tre måneder efter vedtagelsen af 
denne forordning.
Når der sker store ændringer i EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, tager Kommissionen 
spørgsmålet op til revision og vedtager, 
hvis det er relevant, en revideret fælles 
strategisk ramme ved en delegeret retsakt 
i overensstemmelse med artikel 142.
Senest seks måneder efter vedtagelsen af 
en revideret fælles strategisk ramme skal 
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medlemsstaterne, om nødvendigt, foreslå 
ændringer af deres partnerskabsaftale og 
programmer for at sikre, at de er i 
overensstemmelse med den reviderede 
fælles strategiske ramme.

Or. en

Begrundelse

De foreslåede bestemmelser, som skal omfattes af FSR, bør vedtages af Parlamentet og Rådet 
efter den almindelige lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Anden del – artikel 14 – stk. 1 – litra a – litra 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 som 
henstillinger 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, 
idet der tages hensyn til medlemsstaternes 
nationale reformprogram

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Anden del – artikel 14 – stk. 1 – litra a – litra v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) de vigtigste prioriterede områder for
samarbejde under hensyntagen til 
eventuelle makroregionale strategier og 
havområdestrategier

v) de vigtigste prioriterede områder for 
samarbejde under hensyntagen til 
eventuelle makroregionale strategier og 
havområdestrategier i overensstemmelse 
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med medlemsstatens prioriteter

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Anden del – artikel 14 – stk. 1 – litra b – litra i i

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, 
landdistrikter, kystområder og 
fiskeriområder og områder med særlige 
territoriale karakteristika, navnlig 
ordningerne for anvendelse af artikel 28, 
29 og 99, eventuelt ledsaget af en 
vejledende liste over de byer, der deltager i 
den byudviklingsplatform, der henvises til i 
artikel 7 i EFRU-forordningen

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Anden del – 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
og arbejdsløshed, eller hos målgrupper 
med størst risiko for forskelsbehandling 
eller social udstødelse med særligt fokus 
på handicappede personer og 
marginaliserede befolkningsgrupper, hvor 
det er relevant, herunder den vejledende 
finansielle tildeling for de relevante FSR-
fonde
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Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Anden del – artikel 14 – stk. 1 – litra d – litra i i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Anden del – artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Kommissionen vedtager en afgørelse i 
form af en gennemførelsesretsakt om 
godkendelse af de elementer i 
partnerskabsaftalen, som falder ind under 
artikel 14, litra a), nr. iii)-iv) og nr. vi)-
vii), og litra d), nr. i)-iii), senest fire
måneder efter, at medlemsstaten har 
forelagt den, forudsat at eventuelle 
bemærkninger fra Kommissionen er blevet 
taget i betragtning på tilfredsstillende vis. 
Partnerskabsaftalen træder først i kraft den 
1. januar 2014.

Or. en
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Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Anden del – 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.

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, som omsættes 
i praksis i det nationale reformprogram 
og andre strategier, 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.

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Anden del – artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Anden del – artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne vurderer, om de 
forhåndsbetingelser, som er relevante for 
effektiviteten af fondenes bidrag i de 
relevante investeringstilfælde, er 
overholdt.

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Anden del – artikel 17 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Anden del – 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.

0,1 % af de midler, der tildeles 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.
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Or. en

Begrundelse

Den foreslåede bestemmelse vækker stor bekymring med hensyn til virkningen heraf inden for 
den overordnede opbygning af FSR-fondene, Kommissionens beføjelser tillige med niveauet 
af medlemsstaternes administrative byrder.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Anden del – artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Kommissionen foretager i samarbejde 
med medlemsstaterne en gennemgang af 
resultaterne af programmerne i hver 
medlemsstat med henvisning til den 
resultatramme, der er fastlagt i 
partnerskabsaftalen og programmet. 
Resultatgennemgangen finder sted to 
gange i løbet af programmeringsperioden 
i de år, der skal træffes gensidig aftale om 
af medlemsstaten og Kommissionen. 
Metoden til fastlæggelse af resultatrammen 
er fastsat i bilag I.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Anden del – artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved gennemgangen undersøges 
realiseringen af programmernes delmål 
inden for prioriteterne på baggrund af 
oplysningerne og vurderingerne i de 

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

statusrapporter, medlemsstaterne 
forelægger i de år, hvor der foretages 
resultatgennemgang.

Or. en

Ændringsforslag 36

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Anden del – artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis resultatgennemgangen i 2017 viser, 
at en prioritet inden for et program ikke har 
nået de delmål, der er fastsat for 2016, 
retter Kommissionen henstillinger til den 
pågældende medlemsstat.

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

Or. en
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Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Anden del – artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. På grundlag af gennemgangen i 2019
vedtager Kommissionen en afgørelse i 
form af en gennemførelsesretsakt med 
henblik på for hver FSR-fond og hver 
medlemsstat at fastslå de programmer og 
prioriteter, for hvilke delmålene er nået. 
Medlemsstaterne foreslår en fordeling af 
resultatreserven til de programmer og 
prioriteter, der er anført i den pågældende 
kommissionsafgørelse. Kommissionen 
godkender ændringen af de pågældende 
programmer i overensstemmelse med 
artikel 26. Hvis en medlemsstat ikke
forelægger oplysningerne i 
overensstemmelse med artikel 46, stk. 2 og 
3, tildeles resultatreserven for de 
pågældende programmer og prioriteter 
ikke.

2. På grundlag af den endelige 
gennemgang i året for den anden 
resultatgennemgang vedtager 
Kommissionen en afgørelse i form af en 
gennemførelsesretsakt med henblik på for 
hver FSR-fond og hver medlemsstat at 
fastslå de programmer og prioriteter, for 
hvilke delmålene er nået, idet der bl.a. 
tages hensyn til ydre omstændigheder og 
ændringer af EU's og den pågældende 
medlemsstats BNP. 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.

Or. en

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Anden del – 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, 

3. Hvis en resultatgennemgang, der er 
foretaget i overensstemmelse med stk. 2,
dokumenterer, at en prioritet ikke i 
væsentlig grad har realiseret de delmål, der 
er fastsat i resultatrammen, kan 
Kommissionen suspendere en 
mellemliggende betaling eller en del deraf 
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der er fastsat i de fondsspecifikke regler. til en prioritet under et operationelt 
program efter den procedure, der er fastsat 
i de fondsspecifikke regler og i 
overensstemmelse med Kommissionens 
tidligere bemærkninger.

Or. en

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Anden del – kapitel 4 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Makroøkonomiske betingelser Hjælp til medlemsstater med 
budgetmæssige vanskeligheder

Or. en

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Anden del – artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Anden del – artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne forelægger 
programmerne samtidig med 
partnerskabsaftalen; dette gælder dog ikke 
programmer vedrørende europæisk 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Anden del – 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 en beskrivelse af 
foranstaltningerne med henblik på at tage 
hensyn til principperne i artikel 7, 7a og 8.

Or. en

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Anden del – artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Anden del – 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 året for den første 
resultatgennemgang, skal indeholde og 
vurdere de oplysninger, der er omhandlet i 
stk. 2, og fremskridt med hensyn til at nå 
programmets mål, herunder FSR-fondenes 
bidrag til ændringer i resultatindikatorer, 
når der foreligger dokumentation fra 
evalueringer. Den skal endvidere vurdere 
gennemførelsen af foranstaltningerne med 
henblik på at tage hensyn til principperne i 
artikel 6, 7, 7a og 8 og rapportere om den 
støtte, der er anvendt til målene vedrørende 
klimaforandringer.

Or. en

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Anden del – artikel 44 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Anden del – artikel 45 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Anden del – artikel 45 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Anden del – artikel 48 – stk. 3 – litra l a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Ændringsforslag 50

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) støtte til kapacitetsopbygning af sociale 
partnere og civilsamfundsorganisationer 
med hensyn til involvering af 
repræsentanter for sårbare grupper.

Or. en

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Anden del – artikel 56 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Anden del – artikel 58 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en fast takst på op til 20 % af de 
støtteberettigede direkte omkostninger, 
hvis taksten beregnes på grundlag af en 
rimelig, afbalanceret og kontrollerbar 
beregningsmetode eller en metode under 

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

ordninger for tilskud, der anvendes under 
ordninger for tilskud, som finansieres fuldt 
ud af medlemsstaten for en lignende type 
operation og støttemodtager

Or. en

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Anden del – artikel 58 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Anden del – artikel 59 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) moms. Momsbeløb er dog 
støtteberettigede, når de ikke kan blive 
tilbagebetalt i henhold til national 
momslovgivning og er betalt af andre 
støttemodtagere end ikke-afgiftspligtige 
person, som defineret i artikel 13, stk. 1, 
første afsnit, i direktiv 2006/112/EF, 
forudsat at de pågældende momsbeløb ikke 
er afholdt i forbindelse med levering af 
infrastruktur.

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

Or. en

Begrundelse

Det er af afgørende betydning at bibeholde de gældende regler om støtteberettigelse for 
moms for at undgå yderligere budgetbyrder og som følge heraf risikoen for en betydelig 
nedgang i brugen af fondene af medlemsstaterne. Støtteberettigelse for ikkerefunderbar moms 
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er meget vigtigt, hovedsageligt for kommuner og regioner, især de mindre udviklede, som 
ellers kunne komme til at stå over for endnu større vanskeligheder i indeværende periode.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Anden del – artikel 60 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Det samlede beløb, som tildeles under 
programmet til operationer, der er placeret 
uden for programområdet, må ikke 
overstige 10 % af støtten fra EFRU, 
Samhørighedsfonden og EHFF til 
prioriteten eller 3 % af støtten fra ELFUL 
til programmet.

b) Det samlede beløb, som tildeles under 
programmet til operationer, der er placeret 
uden for programområdet, må ikke 
overstige 15 % af støtten fra EFRU, 
Samhørighedsfonden og EHFF til 
prioriteten eller 5 % af støtten fra ELFUL 
til programmet.

Or. en

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Anden del – artikel 61 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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:

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

Or. en
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Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Anden del – artikel 74 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 84 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Tredje del – 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 

3. Mindst 25 % af strukturfondsmidlerne til 
de mindre udviklede regioner, 40 % til 
overgangsregionerne og 45 % for mere 
udviklede regioner i hver medlemsstat 
tildeles ESF. Støtten til en medlemsstat via 
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[instrumentet for fødevarer til socialt 
dårligt stillede] anses i denne bestemmelse 
for at udgøre en andel af de 
strukturfondsmidler, der tildeles ESF.

[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

I mangel af konkrete data, der berettiger de store forskelle mellem tallene, idet der tages 
højde for forskellene mellem medlemsstaterne, bør den nuværende fleksibilitet opretholdes. 
Tildelinger til individuelle fonde bør aftales i partnerskabskontrakten baseret på det nationale 
reformprogram og andre relevante programmer samt medlemsstatens strategier.

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Tredje del – 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. 0,1 % af midlerne til målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse 
udgør resultatreserven, som fordeles i 
overensstemmelse med artikel 20.

Or. en

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 85 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Uanset stk. 1 kan Kommissionen under 
behørigt begrundede omstændigheder, der 
er knyttet til gennemførelsen af et eller 
flere tematiske mål, acceptere forslag fra 
en medlemsstat i dens første forelæggelse 
af partnerskabsaftalen om at overføre op til 
6 % af den samlede bevilling for en 
kategori af regioner til andre kategorier af 
regioner
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Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 86 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 87 – stk. 2 – litra c – litra i i i

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) den vejledende liste 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
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Or. en

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 87 – stk. 2 – litra c – litra i v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Tredje del – 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 og arbejdsløshed, eller hos 
målgrupper med størst risiko for 
forskelsbehandling eller social udstødelse 
med særligt fokus på handicappede 
personer og marginaliserede 
befolkningsgrupper, herunder den 
vejledende finansielle tildeling

Or. en
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Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 87 – stk. 2 – litra e – litra i i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 87 – stk. 2 – litra f – litra i i i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 87 – stk. 3 – afsnit 1 – litra i i

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 

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 
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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

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

Or. en

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 87 – stk. 3 – afsnit 1 – litra i i a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 87 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 89 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Operationelle programmer, der fokuserer 
på, at sårbare grupper, såsom unge, 
kvinder, migranter, langtidsledige, dårligt 
stillede ældre, handicappede og etniske 
minoriteter, skal være berettigede til at 
virke i en medlemsstat, hvor de ikke er 
hjemmehørende.

Or. en

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 95 – stk. 1 – punkt 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) en analyse af virkningerne af den 
fælles handlingsplan og tilgængeligheden 
for handicappede personer

Or. en

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 100 – stk. 1 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) foranstaltningerne skal sikre 
tilgængelighed for handicappede

Or. en
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Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 101 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 101 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 101 – stk. 3 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Tredje del – 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 og arbejdsløshed, eller hos 
målgrupper med størst risiko for 
forskelsbehandling eller social udstødelse 
med særligt fokus på handicappede 
personer og marginaliserede 
befolkningsgrupper, herunder, hvor det er 
relevant, de anvendte finansielle midler

Or. en

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 106 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommunikationsstrategien bør være 
tilgængelig for handicappede.
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Or. en

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 108 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Tredje del – 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 81

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 124 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 124 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 124 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 127 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 

Kommissionen frigør enhver del af det 
beløb, der er beregnet i henhold til andet 
afsnit i en medlemsstat, som ikke er blevet 
anvendt til betaling af den første og den 
årlige forfinansiering, de mellemliggende 
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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.

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

Begrundelse

I tråd med begrundelsen for ændringen af artikel 124 bør der sikres større fleksibilitet for 
medlemsstaterne også med hensyn til frigørelse. Derudover bør der sikres bedre 
forudsigelighed som et grundlæggende princip for den nye lovgivningsmæssige ramme.

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 134 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Bilag 1 – punkt 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Bilag 1 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Bilag 1 – punkt 3 – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Bilag 1 – punkt 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en


