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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 (EFS), 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 
(ELFUL) og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EMFF) 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. De europæiske fonde 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 man tilføjer yderligere bestemmelser, regler 
eller miljømål, risikerer man 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.

Or. fr

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 

(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 
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programmer på det rette territoriale niveau 
i overensstemmelse med medlemsstatens 
institutionelle, retlige og finansielle 
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.

programmer på det rette territoriale niveau 
i overensstemmelse med medlemsstatens 
institutionelle, retlige og finansielle 
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

Or. fr

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.

Or. fr

Begrundelse

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

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. Medlemsstaterne og 
Kommissionen bør dog kunne aftale ikke 
at afholde et sådant møde for at undgå en 
unødvendig administrativ byrde.

Or. fr

Begrundelse

Siden Lissabontraktatens ikrafttræden har Europa-Parlamentet anvendt den fælles 
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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 
regler for beregning af FSR-fondenes 
bidrag til en indtægtsgivende operation.

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

Or. fr

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.

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

(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 
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.

Or. fr

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 

(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 
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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.

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.

Or. fr

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 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), 

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

finansielle instrumenter på nationalt, 
regional eller transnationalt plan eller på 
tvær af grænser, regler om 
finansieringsaftaler, overførsel og 
forvaltning af aktiver, forvaltnings- og 
kontrolordningerne, reglerne om 
betalingsanmodninger og etablering af et 
system med kapitalisering af årlige rater, 
fastlæggelsen af den faste takst for 
indtægtsskabende aktiviteter, fastlæggelsen 
af den faste takst for indirekte udgifter til 
tilskud baseret på eksisterende metoder og 
tilsvarende takster, der anvendes i EU-
politikkerne, medlemsstaternes 
forpligtelser vedrørende proceduren for 
indberetning af uregelmæssigheder og 
inddrivelse af beløb, der uberettiget er 
udbetalt, nærmere bestemmelser om 
udveksling af oplysninger om operationer, 
ordningerne med henblik på et passende 
revisionsspor, betingelserne for nationale 
revisioner, kriterierne for godkendelse af 
forvaltningsmyndigheder og 
attesteringsmyndigheder, fastsættelse af, 
hvilke datamedier der kan betragtes som 
almindeligt anerkendte og kriterierne for 
fastlæggelse af omfanget af finansielle 
korrektioner. Kommissionen bør ligeledes 
tillægges beføjelser til at ændre bilag V for 
at tilgodese fremtidige behov for 
tilpasning. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter 
sørge for samtidig, rettidig og 
hensigtsmæssig fremsendelse af relevante 
dokumenter til Europa-Parlamentet og 
Rådet.

Or. fr

Begrundelse

Eftersom den fælles strategiske ramme er et væsentligt element, bør den almindelige 
lovgivningsprocedure anvendes.
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Ændringsforslag 11

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.

Or. fr

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 12

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 
biodiversiteten og økosystemerne, 
modvirkning af og tilpasning til 
klimaforandringer, modstandsdygtighed 
over for katastrofer og risikoforebyggelse 
og –styring baseret på økosystemerne 
fremmes under udarbejdelsen og 
gennemførelsen af partnerskabsaftalerne og 
programmerne. Medlemsstaterne 
fremlægger oplysninger til understøttelse 
af målsætningerne vedrørende 



PA\898869DA.doc 13/21 PE487.721v01-00

DA

Kommissionen vedtager denne metodologi 
ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. 
Gennemførelsesretsakten vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 143, 
stk. 3.

klimaforandringer og den biologiske 
mangfoldighed ved anvendelse af den 
metodologi, som Kommissionen har 
vedtaget. Kommissionen vedtager denne 
metodologi ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt. 
Gennemførelsesretsakten vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 143, 
stk. 3.

Or. fr

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. 

Ændringsforslag 13

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

Or. fr

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.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage en delegeret retsakt i 

Kommissionen fremlægger et lovforslag 
for Parlamentet og Rådet med henblik på 



PE487.721v01-00 14/21 PA\898869DA.doc

DA

overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende den fælles strategiske ramme 
senest tre måneder efter vedtagelsen af 
denne forordning.

at vedtage en fælles strategisk ramme,  
Når den er vedtaget, tilføjes den som bilag 
til denne forordning.

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 15

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 

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen deltager i 
overvågningsudvalgets arbejde med 
rådgivende funktion.

2. Kommissionen og Europa-Parlamentet 
deltager i overvågningsudvalgets arbejde 
med rådgivende funktion.

Or. fr
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 17

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.

Or. fr

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 18

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Nettoindtægter, som vil blive genereret 
efter fuldførelsen af en operation i en 
specifik referenceperiode, bestemmes på 
forhånd ved en af de følgende metoder:

1. Nettoindtægter, som vil blive genereret 
efter fuldførelsen af en operation i en 
specifik referenceperiode, bestemmes på 
forhånd ved en af de to følgende metoder 
alt efter støttemodtagerens valg:

Or. fr
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) anvendelse af en fast procenttakst for 
indtægter ved den pågældende type 
operation

a) anvendelse på de samlede 
støtteberettigede omkostninger for 
operationen af en fast procenttakst for 
indtægter efter den berørte sektor

Or. fr

Begrundelse

Kompleksiteten af reglerne for indtægtsskabende operationer har for ofte tendens til at hindre 
gennemførelsen af nyttige projekter.  Forslaget fra Kommissionen bør være mere klart og 
præcist.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Ved fastsættelsen af omkostningernes 
støtteberettigelse sikres lige behandling af 
projekterne, uden at der skelnes imellem, 
hvilken kontraktordning modtageren har 
valgt, for så vidt denne ordning er i 
overensstemmelse med EU-retten.

Or. fr

Begrundelse

Kommissionen har med sin meddelelse af 26. november 2008 indledt overvejelser af støtten til 
offentlig investering gennem anvendelse af offentlig-private partnerskaber. Disse overvejelser 
er uddybet i meddelelsen af 19. november 2009 om udvikling af offentlig-private 
partnerskaber. Der bør sikres lige behandling af projekterne, uanset hvilken kontraktordning, 
der er valgt. 
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Ændringsforslag 21

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.

Or. fr

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 
ofte gentages, gør procedurerne komplekse og sinker dem på bekostning af modtagerne.

Ændringsforslag 22

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.

Or. fr
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

I tråd 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.

Ændringsforslag 24

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

Or. fr

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 25

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.

Or. fr

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 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Systemerne skal fremme interoperabilitet Systemerne skal fremme interoperabilitet 
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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.

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.

Or. fr

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 27

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

Or. fr

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 28

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. 

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. 
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regnskabsår af revisionsmyndigheden og 
Kommissionen forud for afslutningen af 
alle udgifter i henhold til artikel 131. Disse 
bestemmelser tilsidesætter ikke stk. 4.

regnskabsår af revisionsmyndigheden og 
Kommissionen forud for afslutningen af 
alle udgifter i henhold til artikel 131. Disse 
bestemmelser tilsidesætter ikke stk. 4.

Or. fr

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.


