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KORT BEGRUNDELSE

De europæiske fonde inden for rammerne af samhørighedspolitikken, den fælles 
landbrugspolitik og den fælles fiskeripolitik udgør en vigtig løftestang for den bæredygtige 
udvikling i vore regioner. De politiske og økonomiske aktører og sammenslutningerne i vore 
regioner har brug for disse fonde for at kunne iværksætte konkrete og nyttige projekter til 
gavn for de europæiske borgere, men ofte også til gavn for vores miljø.

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF), 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 
(ELFUL) og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) er alle omfattet af den fælles 
strategiske ramme, som indføres med nærværende forordning.

De fælles bestemmelser for den fælles strategiske ramme bør opfylde tre hovedmål:

1) koncentrere anvendelsen af de europæiske fonde om de vigtigste udfordringer, som Europa 
står overfor, for at opnå konkrete og synlige resultater (Europa 2020-strategien)

2) forenkle procedurerne for ansøgning om finansiering for at gøre disse fonde reelt 
"tilgængelige" for de potentielle støttemodtagere

3) sikre en streng forvaltning af støtten for at anvende de offentlige midler fra EU-budgettet 
bedst muligt.

På dette område vil ordføreren gerne understrege, at hun glæder sig over kvaliteten af og 
ambitionerne i Kommissionens lovforslag. Selv om ordføreren er enig i de vigtigste 
regningslinjer, mener hun, at der bør foretages ændringer til forslaget, navnlig for at øge den 
positive indvirkning på den bæredygtige udvikling i vore regioner.

Ordføreren har arbejdet på at gennemføre samhørighedspolitikken i sin egen region i 
Touraine, i hjertet af Frankrig, og hun er bekendt med visse af denne politiks styrker og 
svagheder. Hendes praktiske erfaring kombineret med parlamentarisk erfaring som medlem af 
Regionaludviklingsudvalget (2009-2011) får hende til at stille følgende diagnose:

1) Den bæredygtige udviklings rolle bør styrkes

Denne forordnings artikel 8 gør begrebet bæredygtig udvikling til et horisontalt mål, der skal 
fremmes af Kommissionen og medlemsstaterne under gennemførelsen af disse politikker.
Dette begreb bør styrkes og omfatte nødvendigheden af at beskytte den biologiske 
mangfoldighed og økosystemerne. Disse to sidstnævnte begreber bør ligeledes tilføjes til de 
tematiske mål.

I overensstemmelse med artikel 8 bør de nationale organer med ansvar for beskyttelse af 
miljøet ligeledes udtale sig om hvert af forslagene til operationelle programmer, der 
fremlægges med henblik på Kommissionens godkendelse.

2) Disse fonde bør være mere tilgængelige, synlige og gennemsigtige
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For at miljøprojekterne kan gennemføres korrekt, forekommer det nødvendigt, at fondene 
bliver mere tilgængelige, synlige og gennemsigtige.

Tilgængeligheden af de europæiske fonde afhænger i høj grad af, at de bliver mindre 
komplekse. Det er derfor nødvendigt, at bestemmelserne i nærværende forordning er klare og 
lette at anvende. Det er derfor hensigtsmæssigt at præcisere vilkårene for gennemførelse af 
"indtægtsskabende projekter". Desuden bør kontrollen med anvendelsen af fondene svare til 
omfanget af den tildelte støtte, men også til de risici, der identificeres under gennemførelsen.
En mangedobling af kontrollen, der for ofte gentages, gør procedurerne komplekse og sinker 
dem på bekostning af modtagerne. Endelig skal det præciseres, at iværksættelsen af systemet 
for elektronisk dataudveksling (projektet "e-samhørighed") opfylder det dobbelte krav om 
forenkling og beskyttelse af miljøet (reduktion af papirdokumenter).

Gennemsigtigheden bør styrkes, dels gennem en definition i partnerskabsaftalen af en 
kommunikationsstrategi og dels gennem etableringen af websteder med detaljerede 
oplysninger. Disse websteder skal angive anvendelsesbetingelserne for fondene under den 
fælles strategiske ramme for hver enkelt af de operationelle programmer.

Gennemsigtigheden bør forbedres gennem øget deltagelse af medlemmerne af Europa-
Parlamentet, som fra nu af er medlovgivere, i gennemførelsen af fondene under den fælles 
strategiske ramme.

Anbefalinger

Alle disse ændringer bør give mulighed for at forbedre anvendelsen og effektiviteten af 
fondene under den fælles strategiske ramme. EU-fondene anses allerede meget ofte for at 
være komplekse at anvende, og ordføreren ønsker derfor ikke at gå ud over de forslag, der 
stilles i nærværende udkast til udtale. Hvis der tilføjes yderligere bestemmelser, regler eller 
miljømål, er der risiko for at øge kompleksiteten i denne politik.

Missionen for Europa-Parlamentets medlemmer standser ikke ved dette lovgivende arbejde, 
hvor væsentligt det end er. Ordføreren anbefaler, at Europa-Parlamentets medlemmer 
inddrages tæt i gennemførelsen af disse bestemmelser. Hun opfordrer især til at deltage i 
kontroludvalgenes møder, der i løbet af de 7 år, som programmeringsperioden 2014-2020 
varer, afholdes i de europæiske regioner.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer 
Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at sikre en korrekt og konsekvent 
fortolkning af bestemmelserne og for at 
bidrage til retssikkerheden for 
medlemsstaterne og støttemodtagerne er 
det nødvendigt at definere visse udtryk, der 
anvendes i forordningen.

(6) For at sikre en korrekt og konsekvent 
fortolkning af bestemmelserne og for at 
bidrage til retssikkerheden for 
medlemsstaterne og støttemodtagerne er 
det nødvendigt at definere visse udtryk, der 
anvendes i forordningen, og forenkle de 
bestemmelser, der finder anvendelse på 
fondene under den fælles strategiske 
ramme.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Som led i princippet om delt 
forvaltning bør man fastlægge 
betingelserne for, at Kommissionen kan 
udøve sine beføjelser til at gennemføre 
Den Europæiske Unions almindelige 
budget, jf. traktatens artikel 317, og 
klarlægge medlemsstaternes ansvar med 
hensyn til samarbejde. Kommissionen bør 
på baggrund af disse betingelser kunne få 
sikkerhed for, at medlemsstaterne bruger 
FSR-fondene lovligt og formelt rigtigt samt 
i overensstemmelse med princippet om 
forsvarlig økonomisk forvaltning, jf. 
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
1605/2002 af 25. juni 2002 om 
finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget. Medlemsstaterne og de organer, de 
har udpeget i det øjemed, bør være 
ansvarlige for gennemførelsen af 
programmer på det rette territoriale niveau 
i overensstemmelse med medlemsstatens 
institutionelle, retlige og finansielle

(8) Som led i princippet om delt 
forvaltning bør man fastlægge 
betingelserne for, at Kommissionen kan 
udøve sine beføjelser til at gennemføre 
Den Europæiske Unions almindelige 
budget, jf. traktatens artikel 317, og 
klarlægge medlemsstaternes ansvar med 
hensyn til samarbejde. Kommissionen bør 
på baggrund af disse betingelser kunne få 
sikkerhed for, at medlemsstaterne bruger 
FSR-fondene lovligt og formelt rigtigt samt 
i overensstemmelse med princippet om 
forsvarlig økonomisk forvaltning, jf. 
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
1605/2002 af 25. juni 2002 om 
finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget. Medlemsstaterne og de organer, de 
har udpeget i det øjemed, bør være 
ansvarlige for gennemførelsen af 
programmer på det rette territoriale niveau 
i overensstemmelse med medlemsstatens 
institutionelle, retlige og finansielle 
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rammer. Bestemmelserne sikrer endvidere, 
at opmærksomheden rettes mod behovet 
for at sikre komplementaritet og 
sammenhæng i EU-interventionerne, 
proportionalitet i de administrative 
ordninger og en reduktion af den 
administrative byrde for modtagerne af 
støtte fra FSR-fondene.

rammer. Bestemmelserne bør sikre 
komplementaritet og sammenhæng i EU-
interventionerne, proportionalitet i de 
administrative ordninger og en reduktion af 
den administrative byrde for modtagerne af 
støtte fra FSR-fondene.

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) Kommissionen bør fremlægge et 
lovforslag for Parlamentet og Rådet med 
henblik på at 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.

Begrundelse

Eftersom den fælles strategiske ramme er et væsentligt element, bør den almindelige 
lovgivningsprocedure anvendes.

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 

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

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.

Begrundelse

Eftersom den fælles strategiske ramme er et væsentligt element, bør den almindelige 
lovgivningsprocedure anvendes.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) For at overvåge, hvordan 
programmerne skrider frem, bør der finde 
et årligt statusmøde sted mellem 
medlemsstaten og Kommissionen.
Medlemsstaterne og Kommissionen bør 
dog kunne aftale ikke at afholde et sådant 
møde for at undgå en unødvendig 
administrativ byrde.

(30) For at overvåge, hvordan 
programmerne skrider frem, bør der finde 
et årligt statusmøde sted mellem 
medlemsstaten, Parlamentet og 
Kommissionen. Disse bør dog kunne aftale 
ikke at afholde et sådant møde for at undgå 
en unødvendig administrativ byrde.

Begrundelse

Siden Lissabontraktatens ikrafttræden har Europa-Parlamentet anvendt den fælles 
lovgivningsprocedure. Det er herefter absolut nødvendigt, at det inddrages i gennemførelsen 
af disse politikker.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) For at sikre en effektiv udnyttelse af 
EU-midlerne og for at undgå 
overfinansiering af indtægtsskabende 
operationer, er det nødvendigt at fastsætte 

(37) For at sikre en effektiv udnyttelse af 
EU-midlerne, for at undgå overfinansiering 
af indtægtsskabende operationer, men også 
for ikke at hindre gennemførelsen af 
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regler for beregning af FSR-fondenes 
bidrag til en indtægtsgivende operation.

nyttige projekter, er det nødvendigt at 
fastsætte passende regler for beregning af 
FSR-fondenes bidrag til en 
indtægtsgivende operation.

Begrundelse

Kompleksiteten af reglerne for indtægtsskabende operationer har for ofte tendens til at hindre 
gennemførelsen af nyttige projekter.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 67

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(67) For at sikre, at der foreligger 
essentielle, opdaterede oplysninger om 
programgennemførelsen, er det 
nødvendigt, at medlemsstaterne 
regelmæssigt forelægger nøgledataene for 
Kommissionen. For at undgå en ekstra 
byrde for medlemsstaterne bør dette kun 
omfatte data, der indsamles løbende, og 
forelæggelsen bør ske via elektronisk 
dataudveksling.

(67) For at sikre, at der foreligger 
essentielle, opdaterede oplysninger om 
programgennemførelsen, er det 
nødvendigt, at medlemsstaterne 
regelmæssigt forelægger nøgledataene for 
Kommissionen. For at undgå en ekstra 
byrde for medlemsstaterne og beskytte 
miljøet bør dette kun omfatte data, der 
indsamles løbende, og forelæggelsen bør 
ske via elektronisk dataudveksling.

Begrundelse

Det bør præciseres, at systemet for elektronisk dataudveksling (projektet "e-samhørighed") 
opfylder det dobbelte krav om forenkling og beskyttelse af miljøet (reduktion af 
papirdokumenter).

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 79

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(79) Uden at Kommissionens beføjelser 
vedrørende finanskontrol indskrænkes, bør 
samarbejdet mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen på dette område udbygges, 
og der bør fastsættes kriterier, som gør det 

(79) Uden at Kommissionens beføjelser 
vedrørende finanskontrol indskrænkes, bør 
samarbejdet mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen på dette område udbygges, 
og der bør fastsættes kriterier, som gør det 
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muligt for Kommissionen som led i sin 
strategi for kontrol med nationale systemer 
at fastlægge, hvilket sikkerhedsniveau den 
kan opnå hos de nationale 
revisionsorganer.

muligt for Kommissionen som led i sin 
strategi for proportioneret kontrol med 
nationale systemer at fastlægge, hvilket 
sikkerhedsniveau den kan opnå hos de 
nationale revisionsorganer.

Begrundelse

Kontrollen med anvendelsen af fondene bør svare til omfanget af den tildelte støtte, men også 
til de risici, der konstateres under gennemførelsen. En mangedobling af kontrollen, der for 
ofte gentages, gør procedurerne komplekse og sinker dem på bekostning af modtagerne.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 87

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(87) Hyppigheden af revisioner af 
operationer bør stå i et rimeligt forhold til 
størrelsen af EU-støtten fra fondene.
Antallet af revisioner bør bl.a. nedsættes, 
hvis de samlede støtteberettigede udgifter 
til en operation ikke overstiger 100.000 
EUR. Det bør dog være muligt at foretage 
revisioner på et hvilket som helst tidspunkt, 
hvis der er bevis for en uregelmæssighed 
eller svig, eller, efter afslutning af en 
fuldført operation, som led i en 
revisionsstikprøve For at niveauet for 
Kommissionens revisioner står i et rimeligt 
forhold til risikoen, bør Kommissionen 
kunne reducere sin revisionsindsats 
vedrørende operationelle programmer, 
hvor der ikke er væsentlige mangler, eller 
hvor der ikke er tvivl om 
revisionsmyndighedens pålidelighed.

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

Begrundelse

Kontrollen med anvendelsen af fondene bør svare til omfanget af den tildelte støtte, men også 
til de risici, der konstateres under gennemførelsen. En mangedobling af kontrollen, der for 
ofte gentages, gør procedurerne komplekse og sinker dem på bekostning af modtagerne.
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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 tildeling af 
resultatreserven, afgrænsning af det 
område og den befolkning, 
lokaludviklingsstrategierne omfatter, 
nærmere bestemmelser om finansielle 
instrumenter (forhåndsvurdering, 
kombination af støtte, støtteberettigelse, 
typer aktiviteter, der ikke ydes støtte til), 
regler for visse typer finansielle 
instrumenter på nationalt, regional eller 
transnationalt plan eller på tvær af grænser, 
regler om finansieringsaftaler, overførsel 
og forvaltning af aktiver, forvaltnings- og 
kontrolordningerne, reglerne om 
betalingsanmodninger og etablering af et 
system med kapitalisering af årlige rater, 
fastlæggelsen af den faste takst for 
indtægtsskabende aktiviteter, fastlæggelsen 
af den faste takst for indirekte udgifter til 
tilskud baseret på eksisterende metoder og 
tilsvarende takster, der anvendes i EU-
politikkerne, medlemsstaternes 
forpligtelser vedrørende proceduren for 
indberetning af uregelmæssigheder og 
inddrivelse af beløb, der uberettiget er 
udbetalt, nærmere bestemmelser om 
udveksling af oplysninger om operationer, 
ordningerne med henblik på et passende 
revisionsspor, betingelserne for nationale 
revisioner, kriterierne for godkendelse af 

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

forvaltningsmyndigheder og 
attesteringsmyndigheder, fastsættelse af, 
hvilke datamedier der kan betragtes som 
almindeligt anerkendte og kriterierne for 
fastlæggelse af omfanget af finansielle 
korrektioner. Kommissionen bør ligeledes 
tillægges beføjelser til at ændre bilag V for 
at tilgodese fremtidige behov for 
tilpasning. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med udarbejdelsen af 
delegerede retsakter drage omsorg for, at 
de relevante dokumenter forelægges 
samtidigt, rettidigt og på hensigtsmæssig 
vis for Europa-Parlamentet og Rådet.

Begrundelse

Eftersom den fælles strategiske ramme er et væsentligt element, bør den almindelige 
lovgivningsprocedure anvendes.

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) "intelligent specialisering": det 
begreb, der dækker udvikling af EU's 
politik for forskning og udvikling samt 
innovation; formålet med intelligent 
specialisering er at fremme en effektiv og 
rationel anvendelse af offentlige 
investeringer ved at udnytte synergierne 
mellem lande og regioner og styrke deres 
innovationskapacitet; strategien for
intelligent specialisering har 
udgangspunkt i et flerårigt 
strategiprogram, der har til formål at 
udvikle et velfungerende nationalt eller 
regionalt forsknings- og 
innovationssystem
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Kontrollen med anvendelsen af fondene bør svare til omfanget af den tildelte støtte, men også 
til de risici, der konstateres under gennemførelsen. En mangedobling af kontrollen, der for 
ofte gentages, gør procedurerne komplekse og sinker dem på bekostning af modtagerne.

Ændringsforslag 14
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6. Kommissionen og medlemsstaterne 
sørger i overensstemmelse med deres 
respektive ansvar for koordination mellem 
FSR-fondene og med andre EU-politikker 
og -instrumenter, herunder dem, der 
vedrører Unionens optræden udadtil. Der 
lægges særlig vægt på og tildeles i givet 
fald midler til områder, hvor andre EU-
fonde udtrykkeligt foreskriver, at der skal 
anvendes en integreret metode, f.eks. 
fælles finansiering af integrerede 
projekter på områderne miljø og klima.

Begrundelse

Integration af miljø- og klimaaspekter i al EU-finansiering er et af de vigtigste krav i 
Parlamentets FFR-beslutning. "Integrerede projekter" under LIFE-programmet er et konkret 
redskab for denne integration. De vil kunne bidrage markant til en effektiv udnyttelse af 
fondene. De skal sammen med andre EU-fonde støtte gennemførelsen af væsentlig 
miljølovgivning som f.eks. affaldshåndteringsplaner eller klimastrategier, med betydeligt job-
og vækstskabende potentiale.

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) arbejdsmarkedets parter og b) arbejdsmarkedets parter, som 
repræsenterer industriers eller branchers, 
arbejdsgiveres og arbejdstageres almene 
interesser, og

Ændringsforslag 16
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 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 at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende en europæisk adfærdskodeks, 
som opstiller mål og kriterier for at 
målrette gennemførelsen af partnerskaber 
og til fremme af udveksling af oplysninger, 
erfaringer, resultater og god praksis blandt 
medlemsstaterne på en måde, der sikrer 
størst mulig gennemsigtighed og adgang 
til information og deltagelse i 
partnerskabet.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Operationer, der finansieres af FSR-
fondene, skal være i overensstemmelse 
med gældende EU-ret og national 
lovgivning.

1. Operationer, der finansieres af FSR-
fondene, skal være i overensstemmelse 
med gældende EU-ret og national 
lovgivning og bør ikke gennem deres 
støtte til strategiske langvarige 
investeringer underminere den 
strategiske, langsigtede og konsekvente 
anvendelse af denne lovgivning.

Begrundelse

Der har været tilfælde, hvor EU-fondene ikke overtrådte gældende lovgivning, men støttede 
betydelige investeringer, der låste landene inde i en infrastruktur, som gjorde det 
vanskeligere på mellemlang sigt at nå EU-målene. Støtten til deponeringsanlæg er et typisk 
eksempel, som strider mod affaldshierarkiet. EU-støttede investeringer ville give betydelig 
større langvarige økonomiske, sociale og miljømæssige fordele, hvis der på et tidligt stadium 
blev indarbejdet sådanne strategiske bæredygtighedsmål.
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Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

FSR-fondenes mål søges virkeliggjort 
inden for rammerne af en bæredygtig 
udvikling og Unionens fremme af målet 
om at beskytte og forbedre miljøet som 
fastsat i traktatens artikel 11 under 
hensyntagen til princippet om, at 
forureneren betaler. Dette vil blive 
gennemført ved at integrere Fællesskabets 
gældende miljølovgivning og beskytte 
biodiversiteten, minimere fremtidige 
eksterne omkostninger for miljøet eller 
folkesundheden og anvende 
forsigtighedsprincippet i forbindelse med 
støtteforanstaltninger under fondene.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, 
at miljøbeskyttelseskrav, 
ressourceeffektivitet, modvirkning af og 
tilpasning til klimaforandringer, 
modstandsdygtighed over for katastrofer 
og risikoforebyggelse og -styring fremmes 
under udarbejdelsen og gennemførelsen af 
partnerskabsaftalerne og programmerne.
Medlemsstaterne fremlægger oplysninger 
til understøttelse af målsætningerne 
vedrørende klimaforandringer ved 
anvendelse af den metodologi, som 
Kommissionen har vedtaget.

Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, 
at miljøbeskyttelseskrav, 
ressourceeffektivitet, beskyttelse af 
biodiversitet og økosystemer, modvirkning 
af og tilpasning til klimaforandringer, 
økosystembaseret modstandsdygtighed 
over for katastrofer og risikoforebyggelse 
og -styring fremmes under udarbejdelsen 
og gennemførelsen af partnerskabsaftalerne 
og programmerne. Medlemsstaterne 
fremlægger oplysninger til understøttelse 
af målsætningerne vedrørende 
klimaforandringer og miljø, herunder 
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Kommissionen vedtager denne metodologi 
ved hjælp af en gennemførelsesretsakt.
Gennemførelsesretsakten vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 143, 
stk. 3.

biodiversitet og ressourceeffektivitet, ved 
anvendelse af den metodologi, som 
Kommissionen har vedtaget. Metodologien 
skal også så vidt muligt evaluere de 
negative følger af finansiering med midler 
fra FSR-fondene for målsætningerne 
vedrørende klimaforandringer og miljø.
Kommissionen vedtager denne metodologi 
ved hjælp af en gennemførelsesretsakt.
Gennemførelsesretsakten vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 143, 
stk. 3.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fremme af tilpasning til klimaforandringer 
og risikoforebyggelse og styring

fremme af økosystembaseret tilpasning til 
klimaforandringer og risikoforebyggelse og 
styring

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) beskyttelse af miljøet og fremme af 
ressourceeffektivitet

6) beskyttelse af miljøet, biodiversiteten og 
økosystemerne og fremme af 
ressourceeffektivitet

Begrundelse
Begrebet bæredygtig udvikling er et horisontalt mål, der skal fremmes af Kommissionen og 
medlemsstaterne under gennemførelsen af disse politikker. Dette begreb bør styrkes og 
omfatte nødvendigheden af at beskytte den biologiske mangfoldighed og økosystemerne. Disse 
to sidstnævnte begreber bør ligeledes tilføjes til de tematiske mål.
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Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a) støtte til oprettelse og anvendelse af 
forvaltningsinstrumenter med henblik på 
tilrettelæggelse og gennemførelse af 
intelligent specialisering i regionerne.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen fremlægger et lovforslag 
for Parlamentet og Rådet med henblik på 
at vedtage en fælles strategisk ramme.  
Når den er vedtaget, tilføjes den som bilag 
til denne forordning.

Begrundelse

Eftersom den fælles strategiske ramme er et væsentligt element, bør den almindelige 
lovgivningsprocedure anvendes.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Partnerskabsaftalen udarbejdes af 
medlemsstaterne i samarbejde med de 

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

partnere, der er nævnt i artikel 5.
Partnerskabsaftalen udarbejdes i samråd 
med Kommissionen.

Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) en analyse af skævheder og 
udviklingsbehov med henvisning til de 
tematiske mål og nøgleaktioner fastlagt i 
den fælles strategiske ramme og de mål, 
der er fastsat i de landespecifikke 
henstillinger i henhold til traktatens artikel 
121, stk. 2, og de relevante 
rådshenstillinger vedtaget i henhold til 
traktatens artikel 148, stk. 4

i) en analyse af skævheder og 
udviklingsbehov med henvisning til de 
tematiske mål og nøgleaktioner fastlagt i 
den fælles strategiske ramme under 
hensyntagen til eventuelle huller i 
gennemførelsen af EU's miljølovgivning 
og de relevante 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

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Europa-Parlamentet foreslår i sin FFR-beslutning, at de positive og negative klima- og 
miljøeffekter af anvendelsen af EU-midler analyseres på aggregerede niveauer. Det støtter 
også forpligtelsen til at identificere, hvor sektorspecifikke programmer har fremmet EU's 
klima- og energimål samt målene for ressourceeffektivitet som led i Europa 2020-strategien. I 
del II af sin meddelelse om FFR nævner Kommissionen opfølgningsprocedurer for områderne 
klima, miljø og biodiversitet.

Ændringsforslag 27

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) den potentielle mængde af støtte, der 
er afsat til supplerende aktiviteter fra 
fonde, som ikke er FSR-fonde, og som 
specifikt sigter på et sådant samarbejde, 
f.eks. fælles finansiering af integrerede 
projekter på områderne miljø og klima;
for partnerskabskontrakter, der fastsætter 
miljø eller klima som tematiske mål, skal 
medlemsstaterne sikre, at der er givet 
prioritet til finansieringsaktiviteter, der 
supplerer integrerede projekter på disse 
områder

Begrundelse

Integrerede projekter under LIFE-programmet er et konkret redskab til integration af miljø 
og klima. De vil kunne bidrage markant til en effektiv udnyttelse af midlerne, til en 
sammenhængende gennemførelse af væsentlig miljølovgivning og til at forbedre evnen til at 
optage midler, der er afsat til miljø og klima i medfør af samhørigheds- og 
landbrugspolitikken. For at kunne gennemføres i praksis er det vigtigt, at mulige supplerende 
aktiviteter med FSR-fondene fastlægges på et tidligt tidspunkt.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra b – nr. i
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) de mekanismer på nationalt og regionalt 
plan, der sikrer koordinering mellem FSR-
fondene og andre EU-
finansieringsinstrumenter og nationale 
finansieringsinstrumenter samt EIB

i) de mekanismer på nationalt og regionalt 
plan, der sikrer koordinering mellem FSR-
fondene og andre EU-
finansieringsinstrumenter og nationale 
finansieringsinstrumenter, særlig når disse 
muliggør et struktureret samarbejde som 
f.eks. Life-programmet, samt EIB

Begrundelse

Integrerede projekter under Life-programmet er et konkret redskab til integration af miljø og 
klima. De vil kunne bidrage markant til en effektiv udnyttelse af midlerne, til en 
sammenhængende gennemførelse af væsentlig miljølovgivning og til at forbedre evnen til at 
optage midler, der er afsat til miljø og klima i medfør af samhørigheds- og 
landbrugspolitikken. For at kunne gennemføres i praksis er det vigtigt, at mulige supplerende
aktiviteter med FSR-fondene fastlægges på et tidligt tidspunkt.

Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

ii) de ordninger, der skal sikre en integreret 
tilgang til anvendelsen af FSR-fondene til
en bæredygtig territorial udvikling af 
byområder, landdistrikter, kystområder og 
fiskeriområder og områder med særlige 
territoriale karakteristika, navnlig 
ordningerne for anvendelse af artikel 28, 
29 og 99, eventuelt ledsaget af en liste over 
de byer, der deltager i den 
byudviklingsplatform, der henvises til i 
artikel 8 i EFRU-forordningen
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Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 14 – litra e – nr. i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) en oversigt over de planlagte 
kommunikationsforanstaltninger for at 
informere de potentielle støttemodtagere

Begrundelse

Fondenes synlighed bør styrkes gennem en definition i partnerskabsaftalen af en
kommunikationsstrategi.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Medlemsstaterne fastsætter de nærmere 
foranstaltninger vedrørende opfyldelsen af 
forhåndsbetingelserne, herunder tidsplanen 
for gennemførelsen heraf, i de relevante 
programmer. Hvad angår gennemførelsen 
af planer eller strategier under de 
tematiske mål 4, 5 og 6 betragter 
medlemsstaterne integrerede projekter 
inden for klima og miljø som en potentiel 
model for en effektiv, sammenhængende 
og velkoordineret gennemførelse.

Begrundelse

Forhåndsbetingelser er et vigtigt instrument med henblik på at sikre en effektiv anvendelse af 
finansielle midler. Det vurderes, at gennemførelsen af f.eks. affaldslovgivningen har givet 
enorme fordele i form af 400 000 nye arbejdspladser og besparelser på 72 mia. EUR. 
Integrerede projekter under Life kan i denne forbindelse være yderst værdifulde. De betragtes 
som modeller med henblik på at etablere et konstruktivt og varigt samarbejde mellem 
forskellige grene af myndighederne og målrette udgifterne mod centrale udfordringer i 
gennemførelsen.
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Ændringsforslag 32

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) indikatorer vedrørende operationernes 
indvirkning på miljø og 
klimaforandringer.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
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 delmål og mål, 
programspecifikke indikatorer og en 
beskrivelse af foranstaltningerne med 
henblik på en tilpasning til principperne i 
artikel 7 og 8.

Begrundelse

Som krævet i artikel 8 er der en forpligtelse til at integrere miljøet i FSR-fondene. Af hensyn 
til sammenhængen bør programmerne i tillæg til aktionerne indeholde mål og indikatorer for 
at angive, hvorledes disse principper vil blive gennemført. Dette vil forbedre sammenhængen, 
kvaliteten og gennemførelsen af programmerne.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvert program, bortset fra dem, hvor der 5. Hvert program, bortset fra dem, hvor der 
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ydes teknisk bistand under et særligt 
program, indeholder det vejledende 
støttebeløb, der skal anvendes til 
målsætningerne vedrørende 
klimaforandringer.

ydes teknisk bistand under et særligt 
program, indeholder det vejledende 
støttebeløb, der skal anvendes til 
målsætningerne vedrørende 
klimaforandringer og miljø, herunder 
biodiversitet og ressourceeffektivitet.

Begrundelse

I sin meddelelse om FFR nævner Kommissionen opfølgningsprocedurer for områderne klima, 
miljø og biodiversitet. Opfølgning af biodiversiteten finder allerede sted i forbindelse med 
EU's udviklingsfonde. I sin beslutning om EU's biodiversitetsstrategi frem til 2020 opfordrer 
Europa-Parlamentet "indtrængende [...] til at værdsætte økosystemtjenesterne og integrere 
disse værdier i regnskabssystemerne som et grundlag for mere bæredygtige politikker".
Opfølgning af udgifter indgår heri.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne skal støtte 
oprettelsen og anvendelsen af 
forvaltningsinstrumenter med henblik på 
tilrettelæggelse og gennemførelse af 
intelligent specialisering i regionerne.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen deltager i 
overvågningsudvalgets arbejde med 
rådgivende funktion.

2. Kommissionen deltager i 
overvågningsudvalgets arbejde med 
rådgivende funktion. På samme måde kan 
Europa-Parlamentet deltage med 
rådgivende funktion.
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Begrundelse

Siden Lissabon-traktatens ikrafttræden har Parlamentet deltaget i den fælles 
beslutningsprocedure. Det er derfor afgørende, at det også deltager i gennemførelsen af 
politikken.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Der offentliggøres et EU-resumé af 
indholdet af de årlige og endelige 
gennemførelsesrapporter.

8. Der offentliggøres et EU-resumé af 
indholdet af de årlige og endelige 
gennemførelsesrapporter for at øge 
gennemsigtigheden.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der afholdes hvert år fra 2016 til og med 
2022 et årligt statusmøde mellem 
Kommissionen og hver enkelt medlemsstat 
for at behandle resultaterne af hvert 
program under hensyntagen til den årlige 
gennemførelsesrapport og Kommissionens 
bemærkninger og henstillinger, hvor det er 
relevant.

1. Der afholdes hvert år fra 2016 til og med 
2022 et årligt statusmøde mellem 
Kommissionen og hver enkelt medlemsstat 
for at behandle resultaterne af hvert 
program under hensyntagen til den årlige 
gennemførelsesrapport og Kommissionens 
bemærkninger og henstillinger, hvor det er 
relevant. Europa-Parlamentet deltager på 
dette møde.

Begrundelse

Siden Lissabontraktatens ikrafttræden har Europa-Parlamentet anvendt den fælles 
lovgivningsprocedure. Det er herefter absolut nødvendigt, at det inddrages i gennemførelsen 
af disse politikker.
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Ændringsforslag 39

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) fremskridt hen imod virkeliggørelse af 
EU-strategien for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst, navnlig hvad angår de 
delmål, der er fastsat for hvert enkelt 
program i resultatrammen, og den støtte, 
der er anvendt til målene vedrørende 
klimaforandringer og miljø, herunder 
biodiversitet og ressourceeffektivitet, 
inklusive mål vedrørende Natura 2000 
som krævet i nationale prioriterede 
aktionsplaner

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen sikrer sig på grundlag af 
de foreliggende oplysninger, herunder 
godkendelsesproceduren, den årlige 
forvaltningserklæring, de årlige 
kontrolrapporter, den årlige 
revisionsudtalelse og den årlige 
gennemførelsesrapport og revisioner 
foretaget af nationale organer og EU-
organer, at medlemsstaterne har indført 
forvaltnings- og kontrolsystemer, der er i 
overensstemmelse med denne forordning 
og de fondsspecifikke regler, og at disse 
systemer fungerer effektivt under 
gennemførelsen af programmerne.

1. Kommissionen sikrer sig på grundlag af 
de foreliggende oplysninger, herunder 
godkendelsesproceduren, den årlige 
forvaltningserklæring, de årlige 
kontrolrapporter, den årlige 
revisionsudtalelse og den årlige 
gennemførelsesrapport og revisioner 
foretaget af nationale organer og EU-
organer, at medlemsstaterne har indført 
forvaltnings- og kontrolsystemer, der er i 
overensstemmelse med denne forordning 
og de fondsspecifikke regler, og at disse 
systemer fungerer effektivt og står i 
forhold til de konstaterede risici under 
gennemførelsen af programmerne.

Begrundelse

Kontrollen med anvendelsen af fondene bør svare til omfanget af den tildelte støtte, men også 
til de risici, der identificeres under gennemførelsen. En mangedobling af kontrollen, der for 
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ofte gentages, gør procedurerne komplekse og sinker dem på bekostning af modtagerne.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
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 EU-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst og til en 
strategi for forbedring af intelligent 
specialisering i regionerne.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) "intelligent specialisering" i 
regionerne skal støttes af alle fondene.

Ændringsforslag 43

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De tre kategorier af regioner afgrænses på 
grundlag af, hvordan deres BNP pr. 
indbygger, målt i købekraftspariteter og 
beregnet på grundlag af EU-tal for 
perioden 2007-2009, relaterer sig til det 
gennemsnitlige BNP i EU-27 i samme 
referenceperiode.
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Begrundelse

Eftersom Eurostats tal fra 2009 nu foreligger, bør de anvendes.

Ændringsforslag 44

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) de mekanismer, der sikrer koordinering 
mellem fondene, ELFUL, EHFF og andre 
EU-finansieringsinstrumenter og nationale 
finansieringsinstrumenter samt EIB

i) de mekanismer, der sikrer koordinering 
mellem fondene, ELFUL, EHFF og andre 
EU-finansieringsinstrumenter og nationale 
finansieringsinstrumenter, særlig når disse 
muliggør et struktureret samarbejde som 
f.eks. Life-programmet, samt EIB

Begrundelse

Integrerede projekter under Life-programmet er et konkret redskab til integration af miljø og 
klima. De vil kunne bidrage markant til en effektiv udnyttelse af midlerne, til en 
sammenhængende gennemførelse af væsentlig miljølovgivning og til at forbedre evnen til at 
optage midler, der er afsat til miljø og klima i medfør af samhørigheds- og 
landbrugspolitikken. For at kunne gennemføres i praksis er det vigtigt, at mulige supplerende 
aktiviteter med FSR-fondene fastlægges på et tidligt tidspunkt.

Ændringsforslag 45

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) samarbejdsordningen om miljø- og 
klimaprioriteter mellem forskellige 
sektorielle myndigheder på nationalt og 
regionalt plan, der fører til for det første 
udpegning af områder, i hvilke der kunne 
overvejes aktiviteter, som supplerer 
integrerede projekter på miljø- og 
klimaområdet, og for det andet 
fastlæggelse af støtteberettigede områder, 
hvor brugen af løsninger, metoder og 
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tilgange, der er valideret under Life-
programmet, kunne være gavnlige

Begrundelse

Integrerede projekter under Life-programmet er et konkret redskab til integration af miljø og 
klima. De vil kunne bidrage markant til en effektiv udnyttelse af midlerne, til en 
sammenhængende gennemførelse af væsentlig miljølovgivning og til at forbedre evnen til at 
optage midler, der er afsat til miljø og klima i medfør af samhørigheds- og 
landbrugspolitikken. For at kunne gennemføres i praksis er det vigtigt, at mulige supplerende 
aktiviteter med FSR-fondene fastlægges på et tidligt tidspunkt.

Ændringsforslag 46

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) en beskrivelse af de særlige 
foranstaltninger, der skal træffes for at tage 
hensyn til miljøbeskyttelseskrav, 
ressourceeffektivitet, modvirkning af og 
tilpasning til klimaforandringer, 
modstandsdygtighed over for katastrofer 
og risikoforebyggelse og -styring i 
forbindelse med udvælgelsen af 
operationer

i) en beskrivelse af de særlige 
foranstaltninger, der skal træffes for at tage 
hensyn til miljøbeskyttelseskrav, 
ressourceeffektivitet, beskyttelse af 
biodiversiteten, økosystembaseret
modvirkning af og tilpasning til 
klimaforandringer, modstandsdygtighed 
over for katastrofer og risikoforebyggelse
og -styring i forbindelse med udvælgelsen 
af operationer

Ændringsforslag 47

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forelægger en udtalelse 
fra de nationale ligestillingsorganer om de 
foranstaltninger, der er omhandlet i nr. ii) 

Medlemsstaterne forelægger en udtalelse 
fra de relevante nationale eller regionale 
miljøbeskyttelsesorganer om de 
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og iii), samtidig med forslaget til et 
operationelt program under målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse.

foranstaltninger, der er omhandlet i nr. i), 
og en udtalelse fra de relevante nationale 
eller regionale 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.

Ændringsforslag 48

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 49

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) at sikre oprettelse af:

- et enkelt websted eller en enkelt 
webportal, som giver oplysninger om og 
adgang til alle operationelle programmer i 
den pågældende medlemsstat

- et websted for hvert af de operationelle 
programmer, der er tilgængelige via 
webstedet eller den enkelte webportal
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Begrundelse

Fondenes synlighed bør styrkes gennem etableringen af websteder med detaljerede 
oplysninger Disse websteder skal angive anvendelsesbetingelserne for fondene under den 
fælles strategiske ramme for hver enkelt af de operationelle programmer.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Informations- og 
kommunikationspersonen koordinerer og 
leder møder i et nationalt netværk af 
fondenes kommunikatorer, herunder 
relevante europæiske territoriale 
samarbejdsprogrammer, etablering og 
vedligeholdelse af webstedet eller 
webportalen, der er omhandlet i bilag V, 
og forpligtelsen til at give et overblik over 
kommunikationsforanstaltninger, der er 
truffet på nationalt plan.

2. Informations- og 
kommunikationspersonen koordinerer og 
leder møder i et nationalt netværk af 
fondenes kommunikatorer, herunder 
relevante europæiske territoriale 
samarbejdsprogrammer, etablering og 
vedligeholdelse af webstederne, der er 
omhandlet i bilag V, og forpligtelsen til at 
give et overblik over 
kommunikationsforanstaltninger, der er 
truffet på nationalt plan.

Begrundelse

Fondenes synlighed bør styrkes gennem etableringen af websteder med detaljerede 
oplysninger Disse websteder skal angive anvendelsesbetingelserne for fondene under den 
fælles strategiske ramme for hver enkelt af de operationelle programmer.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 112 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Systemerne skal fremme interoperabilitet 
med nationale rammer og EU-rammer og 
give støttemodtagere mulighed for kun én 
gang at skulle fremlægge de oplysninger, 
der er omhandlet i første afsnit.

Systemerne skal fremme interoperabilitet 
med nationale rammer og EU-rammer,
give støttemodtagere mulighed for kun én 
gang at skulle fremlægge de oplysninger, 
der er omhandlet i første afsnit, og bidrage 
til beskyttelse af miljøet.



AD\911238DA.doc 31/34 PE487.721v04-00

DA

Begrundelse

Det bør præciseres, at systemet for elektronisk dataudveksling (projektet "e-samhørighed" 
opfylder det dobbelte krav om forenkling og beskyttelse af miljøet (reduktion af 
papirdokumenter).

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 114 – stk. 3 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) er ikke-diskriminerende og 
gennemsigtige

i) er ikke-diskriminerende, klare og 
gennemsigtige

Begrundelse

Tilgængeligheden af de europæiske fonde afhænger i høj grad af, at de bliver mindre 
komplekse. Det er derfor nødvendigt, at bestemmelserne i nærværende forordning er klare og 
lette at anvende.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 140 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Kontrollen med anvendelsen af fondene bør svare til omfanget af den tildelte støtte, men også 
til de risici, der konstateres under gennemførelsen. En mangedobling af kontrollen, der for 
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ofte gentages, gør procedurerne komplekse og sinker dem på bekostning af modtagerne.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Bilag IV - tabel 1 - punkt 6 - underpunkt 6.2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.2a. Luftkvalitet: Europa-
Parlamentets og Rådets 
direktiv 2008/50/EF af 21. 
maj 2008 om luftkvaliteten 
og renere luft i Europa.

- Der foreligger en samlet strategi for 
styring af luftkvaliteten, herunder 
dokumentation for vedtagelse af 
luftkvalitetsplaner, hvori der fastsættes 
foranstaltninger med henblik på at nå 
grænseværdier eller målværdier i 
henhold til artikel 23 i direktiv 
2008/50/EF.

Begrundelse

Forhåndsbetingelser er et vigtigt instrument med henblik på at forbedre effektiviteten og den 
samlede strategiske ydeevne af EU's strukturinstrumenter. Af hensyn til den potentielle 
indvirkning af midler fra FSR-fondene på luftkvaliteten bør dette indgå i 
forhåndsbetingelserne.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Bilag 4 – tabel 1 – række 6 – række 6.2 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.2b. Natur og biodiversitet:
Gennemførelse af Rådets 
direktiv 92/43/EØF af 21. 
maj 1992 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr 
og planter 
(habitatdirektivet), særlig 

- Medlemsstaterne har fastlagt 
finansieringsprioriteringer for 
forvaltning og genopretning af Natura 
2000-områder som en del af nationale 
eller regionale prioriterede 
aktionsplaner i overensstemmelse med 
artikel 8 i direktiv 92/43/EØF af 21. 
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hvad angår prioriterede 
aktionsplaner som fastsat i 
artikel 8, stk. 4.

maj 1992 om bevaring af naturtyper 
samt vilde dyr og planter under 
hensyntagen til 
medfinansieringsmulighederne under 
de forskellige EU-
finansieringsinstrumenter.

Begrundelse

Forhåndsbetingelser er et vigtigt instrument med henblik på at forbedre effektiviteten og den 
samlede strategiske ydeevne af EU's strukturinstrumenter. Af hensyn til den potentielle 
indvirkning af midler fra FSR-fondene på naturen bør dette indgå i forhåndsbetingelserne. 
Desuden er bedre strategisk planlægning blevet fastslået som en vigtig forudsætning for at 
sikre, at medlemsstaterne anvender flere EU-midler til Natura 2000 under den næste flerårige 
finansieringsramme; prioriterede aktionsplaner er et vigtigt instrument i dette øjemed. Dette 
er i tråd med Europa-Parlamentets beslutning af 20. april 2012 om EU's 
biodiversitetsstrategi frem til 2020.
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