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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Regionaludviklingsudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag1

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I overensstemmelse med artikel 8 og 
10 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde sikrer Kommissionen og 
medlemsstaterne, at kønnenes ligestilling 
er en horisontal politik, der er til stede i 
alle EU-institutionernes handlinger, og at 
gennemførelsen af de prioriteringer, der 
finansieres af FSR-fondene, bidrager til 
at fremme ligestillingen mellem mænd og 
kvinder og tager hensyn til den 
europæiske ligestillingspagt (2011-2020).
En effektiv gennemførelse af princippet 
om ligestilling mellem mænd og kvinder 
bør omfatte kønsspecifikke data og 
indikatorer, ligestillingsmål og –kriterier 
og bør inddrage ligestillingsorganer i 
forskellige gennemførelsesfaser, navnlig 
under planlægning, overvågning og 
evaluering.

Ændringsforslag2

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For henholdsvis partnerskabsaftalen og 
de enkelte programmer bør en medlemsstat 
tilrettelægge et partnerskab med 
repræsentanter for kompetente regionale og 
lokale myndigheder, bymyndigheder og 

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

andre offentlige myndigheder, økonomiske 
interesseorganisationer og 
arbejdsmarkedets parter og organer, der 
repræsenterer civilsamfundet, herunder 
miljøpartnere, ikke-statslige organisationer, 
kvindeorganisationer samt organer, der er 
ansvarlige for at fremme kvinders 
rettigheder og respekt for princippet om 
ligestilling og ikke-forskelsbehandling,  
ikke-statslige organisationer, der fremmer 
social integration, samt organisationer, 
der er aktive på det kultur-, uddannelses-
og ungdomspolitiske område. Der skal 
tages særligt hensyn til grupper, der kan 
være berørt af programmerne, og som 
kun vanskeligt kan øve indflydelse på
disse programmer. Formålet med et sådant 
partnerskab er at overholde princippet om 
flerniveaustyring, sikre, at aktørerne har 
ejerskab i forhold til de planlagte 
interventioner, og bygge videre på de 
relevante aktørers erfaringer og knowhow. 
Partnere bør derfor repræsentere 
forskellige territoriale niveauer i 
overensstemmelse med medlemsstaternes 
institutionelle struktur. Kommissionen bør 
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter om en adfærdskodeks 
for at sikre, at partnerne konsekvent 
inddrages i forberedelsen, gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen af 
partnerskabsaftaler og programmer.
Samarbejdet med partnerne skal følge den 
bedste praksis. For at fremme gruppernes 
inddragelse og deltagelse i alle 
programmeringsprocessens faser, bør 
medlemsstaterne hver især sikre 
tilstrækkelig teknisk bistand.
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 Ændringsforslag3

Forslag til forordning
Betragtning 11 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) Som led i sin indsats for at fremme 
økonomisk, territorial og social 
samhørighed tilstræber Unionen på alle 
FSR-fondenes gennemførelsesstadier at 
fjerne alle former for uligheder og fremme 
kvinders rettigheder og ligestilling mellem 
mænd og kvinder, under hensyntagen til 
EU's strategi for ligestilling mellem mænd 
og kvinder 2010-2015, den europæiske 
ligestillingspagt 2011-2020 og 
gennemførelsesretsakter samt andre 
politikker på EU-, nationalt og regionalt 
niveau, der gennemfører artikel 8 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, samt at bekæmpe 
forskelsbehandling og vold på grundlag af 
køn, race eller etnisk oprindelse, religion 
eller tro, alder eller seksuel orientering 
eller handicap, navnlig under 
hensyntagen til FN's konvention om 
rettigheder for personer med handicap, 
som har været i kraft siden den 3. maj 
2008, samt EU-politikker til 
gennemførelse af denne konvention. Som 
følge heraf bør de statistiske operationer, 
der er forbundet med gennemførelsen af 
fondene, gradvist introducere indikatorer 
med henblik på at vurdere den virkning, 
gennemførelsen af de forskellige fonde og 
programmer har på fjernelsen af sådan 
forskelsbehandling.

Ændringsforslag4

Forslag til forordning
Betragtning 16
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(16) På grundlag af den fælles strategiske 
ramme, der vedtages af Kommissionen, bør 
den enkelte medlemsstat i samarbejde med 
sine partnere og i samråd med 
Kommissionen udarbejde en 
partnerskabsaftale. Partnerskabsaftaler bør 
omsætte elementerne i den fælles 
strategiske ramme i den nationale kontekst 
og stadfæste partnernes faste forpligtelser 
til at opfylde EU-målene via 
programmerne under FSR-fondene. 
Partnerskabsaftalen bør sikre, at fremme 
af kvinders rettigheder, respekt for 
princippet om ligestilling mellem mænd 
og kvinder samt kønsaspektet ved 
produktion og vurdering af data indgår i 
aftalens mål og prioriteter.

Ændringsforslag5

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Kommissionen have beføjelse til at 
suspendere alle eller dele af betalingerne 
og forpligtelserne. Afgørelser om 
suspensioner bør være i overensstemmelse 
med proportionalitetsprincippet og være 
effektive under hensyntagen til de enkelte 
programmers virkninger med hensyn til at 
rette op på den pågældende medlemsstats 
økonomiske og sociale situation og 
tidligere ændringer af partskabsaftalen. 
Når Kommissionen træffer afgørelse om 
suspension, bør den samtidig overholde 
princippet om ligebehandling mellem 
medlemsstaterne og navnlig tage hensyn 
til suspensionens virkninger for den 
pågældende medlemsstats økonomi. 
Suspensionerne bør ophæves, og der bør 
atter stilles fondsmidler til rådighed for 
den pågældende medlemsstat, så snart 
medlemsstaten træffer de fornødne 
foranstaltninger.

Begrundelse

Suspension af FSR-fondenes betalinger og forpligtelser til økonomisk svage lande vil ikke kun 
øge den sociale og regionale ubalance og ulighed, hvilket særligt vil gå ud over kvinderne.

Ændringsforslag6

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Det er nødvendigt at evaluere 
effektiviteten og virkningerne af støtten fra 
FSR-fondene for at forbedre kvaliteten af 
gennemførelsen og udformningen af 
programmerne og for at bestemme 
programmernes virkninger i forhold til 
målene for EU-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst og, når det er 
relevant, i forhold til BNP og 
arbejdsløshed. Medlemsstaternes og 
Kommissionens ansvar i denne henseende 
bør præciseres.

(32) Det er nødvendigt at evaluere 
effektiviteten og virkningerne af støtten fra 
FSR-fondene for at forbedre kvaliteten af 
gennemførelsen og udformningen af 
programmerne og for at bestemme 
programmernes virkninger i forhold til 
målene for EU-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst og, når det er 
relevant, i forhold til BNP, arbejdsløshed, 
køns- og tilgængelighedsaspektet.
Medlemsstaternes og Kommissionens 
ansvar i denne henseende bør præciseres.
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Ændringsforslag7

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(33) For at forbedre kvaliteten og 
udformningen af det enkelte program og 
for at verificere, at målene kan nås, bør der 
gennemføres en forhåndsevaluering af 
hvert enkelt program. For hvert program 
bør den forudgående evaluering omfatte 
en evaluering af de horisontale principper 
i artikel 6, 7 og 8 i denne forordning.

Ændringsforslag8

Forslag til forordning
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

fremmer social inklusion og en harmonisk 
udvikling af Unionen. Der påtænkes 
indført en mekanisme, der overfører midler 
til dette instrument og sikrer, at midlerne 
består af ESF-bevillinger, via en implicit 
modsvarende reduktion af den 
minimumsandel af strukturfondsbidraget, 
der skal tildeles ESF i de enkelte lande.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 61

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(61) Det er nødvendigt at fastsætte 
supplerende bestemmelser for 
programmering, forvaltning, overvågning 
og kontrol af de operationelle programmer, 
der modtager støtte fra fondene. For de 
operationelle programmer bør der 
fastsættes prioriterede felter, som svarer til 
tematiske mål og til de horisontale 
principper i artikel 6, 7 og 8 i denne 
forordning, der bør udformes en 
sammenhængende interventionslogik for at 
tage fat på de konstaterede 
udviklingsbehov, og der bør opstilles 
rammer for vurdering af resultaterne. De 
operationelle programmer bør også 
indeholde andre elementer, der er 
nødvendige for at understøtte en effektiv 
gennemførelse af fondene.

Ændringsforslag10

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 

(67) For at sikre, at der foreligger 
essentielle, opdaterede oplysninger om 
programgennemførelsen, er det 
nødvendigt, at medlemsstaterne 
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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.

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. Dataene bør så vidt muligt 
opdeles efter køn.

Ændringsforslag11

Forslag til forordning
Betragtning 69

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(69) Kommissionen bør i samarbejde med 
medlemsstaterne foretage efterfølgende 
evaluering vedrørende fondene for at 
indhente oplysninger fra det relevante 
niveau om resultaterne og virkningerne af 
de støttede interventioner.

(69) Kommissionen bør i samarbejde med 
medlemsstaterne foretage efterfølgende 
evaluering vedrørende fondene for at 
indhente oplysninger fra det relevante 
niveau om resultaterne og virkningerne af 
de støttede interventioner. Kommissionen 
og medlemsstaterne bør sikre inddragelse 
af kønsaspektet og opdeling efter køn i 
alle evaluerings- og fremskridtsrapporter.

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 13
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

9. Kommissionen og medlemsstaterne 
sikrer en effektiv udnyttelse af FSR-
fondene, bl.a. gennem overvågning, 
rapportering og evaluering samt 
gennemsigtighed i 
udvælgelsesprocedurerne ved at 
understrege behovet for, at begrundelser 
fremlægges offentligt.

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) de institutioner, organisationer og 
grupper, der måtte have indflydelse på 
eller måtte blive berørt af gennemførelsen 
af programmerne, med særlig 
opmærksomhed på de grupper, der måtte 
blive berørt af programmerne og måtte 
opleve vanskeligheder med at få 
indflydelse på dem, navnlig mennesker 
med specielle behov og marginaliserede 
grupper.

Ændringsforslag15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) organer, der repræsenterer 
civilsamfundet, herunder miljøpartnere, 
ikke-statslige organisationer og organer, 
som er ansvarlige for at fremme ligestilling 
mellem mænd og kvinder, kvinders 
rettigheder, grundlæggende 
frihededsrettigheder og ikke-
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forskelsbehandling, navnlig 
kvinderettighedsorganisationer og ikke-
statslige organisationer, som fremmer den 
sociale integration, og organisationer, der 
er aktive på det kultur-, uddannelses- og 
ungdomspolitiske område.

Ændringsforslag16

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I overensstemmelse med metoden med 
flerniveaustyring inddrages partnerne af 
medlemsstaterne i udarbejdelsen af 
partnerskabsaftaler og statusrapporter og i 
forberedelsen, gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen af 
programmerne. Partnerne deltager i 
overvågningsudvalgene for programmerne.

2. I overensstemmelse med metoden med 
flerniveaustyring inddrages partnerne af 
medlemsstaterne i udarbejdelsen af 
partnerskabsaftaler og statusrapporter og i 
forberedelsen, gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen af 
programmerne. Partnerne deltager i 
overvågningsudvalgene for programmerne 
og vælger og udpeger de medlemmer, der 
repræsenterer dem i 
overvågningsudvalget. Der skal træffes 
foranstaltninger til at sikre, at alle 
partnerskabsdokumenter omfatter 
kønsaspektet og en kønsopdeling af data.

Ændringsforslag17

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, 
at ligestilling mellem mænd og kvinder og 
ikke-forskelsbehandling af kvinder i det 
politiske, økonomiske og sociale liv samt
sammenhængende integrering af 
kønsaspektet fremmes i alle faser af 
udarbejdelsen, programmeringen, 
gennemførelsen samt overvågningen og 
evalueringen af FSR-fondene med 
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metoder til vurdering af kønsbudgettering.
Medlemsstaterne skal endvidere tage 
hensyn til en afbalanceret deltagelse af 
kvinder og mænd, når de operationelle 
programmer forvaltes og gennemføres på 
lokalt, regionalt og nationalt plan, og 
meddele om udvikling på dette område.
Programmerne udformes således, at de 
eliminerer forskelsbehandling mellem 
mænd og kvinder, navnlig i familien og 
på arbejdspladsen.

Ændringsforslag18

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne og Kommissionen 
tager alle nødvendige og passende skridt til 
at forhindre og bekæmpe enhver form for 
forskelsbehandling og vold på grund af 
køn, race eller etnisk oprindelse, religion 
eller tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering under udarbejdelsen og 
gennemførelsen af programmerne, især i 
forbindelse med fastsættelse af kriterier 
og indikatorer og ved udvælgelse af 
støttemodtagere, idet der tages særligt 
hensyn til personer, der er udsat for flere 
former for forskelsbehandling. Alle data 
skal, hvor det overhovedet er muligt, 
analyseres efter køn.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når kønsaspektet indarbejdes i den måde, 
programmerne udformes på, og når de 
skal vurderes, skal medlemsstaterne 
samarbejde indbyrdes og med Eurostat 
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med henblik på at udvikle ad hoc-
indikatorer.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver FSR-fond støtter følgende tematiske 
mål i overensstemmelse med sin 
målsætning for at bidrage til EU-strategien 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst:

Hver FSR-fond støtter følgende tematiske 
mål i overensstemmelse med sin 
målsætning for at bidrage til EU-strategien 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst samt for at fremme ligestilling 
mellem mænd og kvinder og integration 
af kønsaspektet:

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) beskyttelse af kvinders rettigheder og 
fremme af ligestilling

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) fremme af beskæftigelse og støtte til 
arbejdskraftens mobilitet

8) fremme af beskæftigelse og støtte til 
arbejdskraftens mobilitet og bekæmpelse 
af forskelsbehandling, med særlig 
opmærksomhed på kvinders adgang til 
arbejdsmarkedet og de betingelser, der er 
forbundet med en sådan adgang
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Ændringsforslag23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) fremme af social inklusion og 
bekæmpelse af fattigdom

9) fremme af social inklusion, køns- og 
tilgængelighedsaspektet, bekæmpelse af 
fattigdom, social ulighed og kønsbaseret 
forskelsbehandling, med særlig 
opmærksomhed på situationen for de 
kvinder, der udgør en sårbar gruppe, for 
så vidt angår social udelukkelse, 
usikkerhed og fattigdom

Ændringsforslag24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) investeringer i uddannelse, 
kvalifikationer og livslang læring

10) investering i uddannelse, 
kvalifikationer og livslang læring, navnlig 
med foranstaltninger, der er målrettet 
kvinder, idet der lægges vægt på 
betydningen af dette aspekt i forhold til 
kvinders sociale fremgang og styrkelse af 
deres kapacitet, hvilket bidrager til deres 
deltagelse i det politiske, økonomiske og 
sociale liv.

Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

11) styrkelse af den institutionelle kapacitet 
og effektiv offentlig forvaltning, der giver 
mulighed for deltagelse, samt fremme af 
kapacitetsopbygningen for 
arbejdsmarkedets parter, ikke-statslige 
organisationer, regionale og lokale 
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myndigheder og andre interesserede 
parter, navnlig de partnere, der henvises 
til i artikel 5 i denne forordning.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De tematiske mål omsættes til 
prioriteter, der er specifikke for hver enkelt
FSR-fond og fastsættes i de 
fondsspecifikke regler.

2. De tematiske mål omsættes til 
prioriteter, der er specifikke for de enkelte 
fonde, der er dækket af FSR, og fastsættes 
i de fondsspecifikke regler, idet det sikres, 
at kønsaspektet og ligestillingen mellem 
mænd og kvinder integreres i aktiviteterne 
under alle de tematiske mål og på alle 
tidspunkter i udarbejdelsen, 
planlægningen, gennemførelsen, tilsynet 
og evalueringen af programmerne. Der 
gives prioritet til de projekter, der samtidig 
fremmer mere end et af de ovennævnte 
tematiske mål.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 14 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) ordninger, der skal sikre 
overensstemmelse med EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
samt fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder og integration af kønsaspektet, 
herunder:    

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 14 – litra a – nr. ii
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 14 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle data i partnerskabsaftalen bør så vidt 
muligt opdeles efter køn.
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Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udgår

Begrundelse

Suspension af FSR-fondenes betalinger og forpligtelser til økonomisk svage lande vil kun øge 
den sociale og regionale ubalance og ulighed, hvilket særligt vil gå ud over kvinderne.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
 Artikel 24 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvert program skal indeholde en strategi 
for programmets bidrag til EU-strategien 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst i sammenhæng med den fælles 
strategiske ramme og partnerskabsaftalen. 
Hvert program skal omfatte ordninger, der 
skal sikre en virkningsfuld, effektiv og 
samordnet gennemførelse af FSR-fondene 
og aktioner med henblik på at opnå en 
mindre administrativ byrde for 
støttemodtagerne.

1. Hvert program skal indeholde en strategi 
for programmets bidrag til EU-strategien 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst samt for fremme af ligestillingen 
mellem mænd og kvinder og integration 
af kønsaspektet, i sammenhæng med den 
fælles strategiske ramme og 
partnerskabsaftalen. Hvert program skal 
omfatte ordninger, der skal sikre en 
virkningsfuld, effektiv og samordnet 
gennemførelse af FSR-fondene og aktioner 
med henblik på at opnå en mindre 
administrativ byrde for støttemodtagerne. 
Alle data bør så vidt muligt opdeles efter 
køn.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – litra c a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) indikatorer i forbindelse med 
kønsdimensionen med hensyn til 
deltagelse i programmer og virkning af 
strukturfondene.

Ændringsforslag 34

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 målbare kvalitative og 
kvantitative mål og delmål for de 
indikatorer, der vedrører de horisontale 
principper i artikel 7 og 8, i givet fald med 
tilføjelse af programspecifikke indikatorer 
og de specifikke foranstaltninger med 
henblik på at overholde principperne i 
artikel 7 og 8.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vurderer sammenhængen 
mellem programmerne og denne 
forordning, de fondsspecifikke regler, 
deres effektive bidrag til de tematiske mål 
og de EU-prioriteter, der er specifikke for 
hver enkelt FSR-fond, den fælles 
strategiske ramme, partnerskabsaftalen og 
de landespecifikke henstillinger i henhold 
til traktatens artikel 121, stk. 2, og de 
relevante rådshenstillinger vedtaget i 
henhold til traktatens artikel 148, stk. 4, 
under hensyntagen til 
forhåndsevalueringen. Vurderingen skal 

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

bl.a. se på, om programmets strategi, de 
tilsvarende målsætninger, indikatorer og 
mål og tildelingen af budgetmidler er 
tilstrækkelig. Beslutningen bør være 
resultatet af en gennemsigtig proces.

Ændringsforslag 36

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) fokusere på mål, der bekæmper social 
ulighed og fattigdom, og som fremmer 
ligestillingen mellem mænd og kvinder.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 1 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) afgrænsning af det område og den 
befolkning, strategien omfatter 

a) afgrænsning af det område og den 
befolkning, strategien omfatter, opdelt 
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efter køn

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastlægger, hvilke 
funktioner henholdsvis den lokale 
aktionsgruppe og de myndigheder, der er 
ansvarlige for gennemførelsen af de 
relevante operationelle programmer, skal 
have med hensyn til 
gennemførelsesopgaver vedrørende 
strategien.

Medlemsstaterne fastlægger, hvilke 
funktioner henholdsvis den lokale 
aktionsgruppe og de myndigheder, der er 
ansvarlige for gennemførelsen af de 
relevante operationelle programmer, skal 
have med hensyn til 
gennemførelsesopgaver vedrørende 
strategien. Der gives særlig 
opmærksomhed til sikre ligelig deltagelse 
af mænd og kvinder i lokale 
aktionsgrupper og dermed forbundne 
procedurer.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Endelige modtagere, der støttes af 
finansielle instrumenter, kan også modtage 
tilskud eller anden bistand fra et program 
eller fra et andet instrument, som støttes 
over EU-budgettet. I sådant tilfælde skal 
der føres særskilte optegnelser for hver 
finansieringskilde.

2. Endelige modtagere, der støttes af 
finansielle instrumenter, kan også modtage 
tilskud eller anden bistand fra et program 
eller fra et andet instrument, som støttes 
over EU-budgettet. I sådant tilfælde skal 
der føres særskilte optegnelser for hver 
finansieringskilde. Der skal gives særlig 
finansiel omhu og teknisk assistance til 
foranstaltninger, der iværksættes af 
kvinder.

Ændringsforslag 42

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Overvågningsudvalget sammensættes af 
repræsentanter for 
forvaltningsmyndigheden, eventuelle 
bemyndigede organer og repræsentanter 
for de partnere, der er nævnt i artikel 5, 
navnlig vedrørende partnere, der deltager 
i udarbejdelsen af de relevante 
programmer. Hvert medlem af 
overvågningsudvalget har stemmeret.
Medlemsstaterne sikrer, at der er 
ligestilling mellem mænd og kvinder i 
dette organ.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overvågningsudvalget for et program 
under målet om europæisk territorialt 
samarbejde skal desuden have deltagelse af 
repræsentanter for tredjelande, der måtte 

Overvågningsudvalget for et program 
under målet om europæisk territorialt 
samarbejde skal desuden have deltagelse af 
repræsentanter for tredjelande, der måtte 
deltage i programmet. Når der træffes 
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deltage i programmet. beslutning om sammensætningen af 
overvågningsudvalget, skal der tages 
hensyn til princippet om ligestilling 
mellem mænd og kvinder.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Overvågningsudvalget mødes mindst en 
gang om året og behandler gennemførelsen 
af programmet og fremskridt med hensyn 
til realisering af målene. I denne 
sammenhæng tager udvalget hensyn til de 
finansielle data, de fælles og de 
programspecifikke indikatorer, herunder 
ændringer i resultatindikatorer og 
fremskridt hen imod kvantificerede 
målværdier, og delmål fastlagt i 
resultatrammen.

1. Overvågningsudvalget mødes mindst en 
gang om året og behandler gennemførelsen 
af programmet og fremskridt med hensyn 
til realisering af målene. I denne 
sammenhæng tager udvalget hensyn til de 
finansielle data, de fælles og de 
programspecifikke indikatorer, navnlig de 
indikatorer, der vedrører kønsaspektet,
herunder ændringer i resultatindikatorer og 
fremskridt hen imod kvantificerede 
målværdier, og delmål fastlagt i 
resultatrammen.

Ændringsforslag45

Forslag til forordning
 Artikel 44 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

eventuelle faktorer, der påvirker 
programmets resultater, samt de 
korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet. Dataene skal så vidt muligt opdeles 
efter køn.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 47

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 samt med hensyn til 
fremme af ligestillingen mellem mænd og 
kvinder og integration af kønsaspektet,
navnlig hvad angår de delmål, der er fastsat 
for hvert enkelt program i resultatrammen, 
og den støtte, der er anvendt til målene 
vedrørende klimaforandringer
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Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

midler, der er nødvendige for udførelsen af 
evalueringerne, og sikrer, at der er indført 
procedurer til at udarbejde og indsamle de 
data, der er nødvendige for evalueringerne, 
herunder data vedrørende fælles og 
eventuelle programspecifikke indikatorer. 
Dataene bør så vidt muligt opdeles efter 
køn.

Ændringsforslag 51

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) foranstaltninger til udbredelse af 
oplysninger, netværksarbejde, 
kommunikationsaktiviteter, bevidstgørelse 
samt fremme af samarbejde og udveksling 
af erfaringer, bl.a. med tredjelande. For at
sikre en mere effektiv kommunikation til 
den brede offentlighed og kraftigere 
synergieffekter mellem de 
kommunikationsaktiviteter, der foregår på 
Kommissionens initiativ, skal de midler, 
der afsættes til 
kommunikationsforanstaltninger i henhold 
til denne forordning, også bidrage til den 
samlede kommunikation om Den 
Europæiske Unions politiske prioriteringer, 
i det omfang de vedrører de overordnede 
målsætninger i denne forordning

f) foranstaltninger til udbredelse af 
oplysninger, netværksarbejde, 
kommunikationsaktiviteter, bevidstgørelse 
samt fremme af samarbejde og udveksling 
af erfaringer, bl.a. med tredjelande. For at 
sikre en mere effektiv kommunikation til 
den brede offentlighed og kraftigere 
synergieffekter mellem de 
kommunikationsaktiviteter, der foregår på 
Kommissionens initiativ, skal de midler, 
der afsættes til 
kommunikationsforanstaltninger i henhold 
til denne forordning, også bidrage til den 
samlede kommunikation om Den 
Europæiske Unions politiske prioriteringer, 
i det omfang de vedrører de overordnede 
målsætninger i denne forordning; da 
kvinder ifølge forskning har ringere 
adgang til information end mænd, skal 
der lægges særlig vægt på kvinders 
adgang til information på nationalt og 
europæisk niveau

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Al officiel udveksling af oplysninger 
mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen foregår med brug af et 
elektronisk dataudvekslingssystem, som 
oprettet i overensstemmelse med vilkår og 
betingelser, som Kommissionen har 
fastlagt ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 143, 
stk. 3.

4. Al officiel udveksling af oplysninger 
mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen foregår med brug af et 
elektronisk dataudvekslingssystem, som 
oprettet i overensstemmelse med vilkår og 
betingelser, som Kommissionen har 
fastlagt ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 143, 
stk. 3. Dataene skal så vidt muligt opdeles 
efter køn.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 2 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) en strategi for det operationelle 
programs bidrag til EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
samt til ligestillingen mellem mænd og 
kvinder og integration af kønsaspektet, 
herunder:

Ændringsforslag 54

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) bidraget til den integrerede tilgang, der 
er fastlagt i partnerskabsaftalen, til at 
imødekomme de specifikke behov i de 
geografiske områder, der er mest berørte af 
fattigdom, eller hos målgrupper med størst 
risiko for forskelsbehandling eller 
udstødelse med særligt fokus på 
marginaliserede befolkningsgrupper og 
kvinder, der i krisetider udgør en endnu 
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tildeling mere sårbar gruppe, herunder den 
vejledende finansielle tildeling

Ændringsforslag 55

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 56

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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



AD\906116DA.doc 29/32 PE487.962v02-00

DA

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bedømmer det store 
projekt på grundlag af oplysningerne 
omhandlet i artikel 91 for at afgøre, om den 
foreslåede støtte fra fondene er berettiget.

1. Kommissionen bedømmer det store 
projekt på grundlag af oplysningerne 
omhandlet i artikel 91 for at afgøre, om den 
foreslåede støtte fra fondene er berettiget. 
Beslutningen bør være resultatet af en 
gennemsigtig proces.

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 97 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dets sammensætning fastsættes af 
medlemsstaten efter aftale med 
forvaltningsmyndigheden under 
hensyntagen til partnerskabsprincippet.

Dets sammensætning fastsættes af 
medlemsstaten efter aftale med 
forvaltningsmyndigheden under 
hensyntagen til partnerskabsprincippet og 
fremme af ligestillingen mellem kønnene i 
sammensætningen.

Ændringsforslag 59

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af foranstaltninger for at 
imødekomme de specifikke behov i de 
geografiske områder, der er mest berørte af 
fattigdom, eller hos målgrupper med størst 
risiko for forskelsbehandling eller 
udstødelse med særligt fokus på 
marginaliserede befolkningsgrupper, 
herunder, hvor det er relevant, de anvendte 
finansielle midler

i) fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af foranstaltninger for at 
imødekomme de specifikke behov i de 
geografiske områder, der er mest berørte af 
fattigdom, eller hos målgrupper med størst 
risiko for forskelsbehandling eller social 
udstødelse med særligt fokus på kvinder,
marginaliserede befolkningsgrupper og 
handicappede, herunder, hvor det er 
relevant, de anvendte finansielle midler;
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Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommunikationsstrategien drøftes og 
godkendes af det første 
overvågningsudvalg efter vedtagelsen af 
det operationelle program.

Kommunikationsstrategien drøftes og 
godkendes af det første 
overvågningsudvalg efter vedtagelsen af 
det operationelle program. Bortset fra de 
tekniske aspekter i forbindelse med 
udbredelse af information, skal strategien 
fremme kønsorienteret sprog i alle medier 
i overensstemmelse med bedste praksis og 
vejledninger, der er udarbejdet af 
specifikke stater, regioner og lokale 
myndigheder.    

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen opretter EU-netværk 
bestående af de medlemmer, der er udpeget 
af medlemsstaterne og 
forvaltningsmyndighederne, for at sikre, at 
der udveksles oplysninger om resultaterne 
af gennemførelsen af 
kommunikationsstrategierne, udveksles 
erfaringer om gennemførelsen af 
informations- og 
kommunikationsforanstaltningerne og 
udveksles god praksis.

4. Kommissionen opretter EU-netværk 
bestående af de medlemmer, der er udpeget 
af medlemsstaterne og 
forvaltningsmyndighederne, for at sikre, at 
der udveksles oplysninger om resultaterne 
af gennemførelsen af 
kommunikationsstrategierne, udveksles 
erfaringer om gennemførelsen af 
informations- og 
kommunikationsforanstaltningerne og 
udveksles god praksis. Det er vigtigt, at der 
i EU-netværkene sikres en ligelig 
deltagelse af mænd og kvinder.
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Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 111 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1) det prioriterede felts betydning for at 
realisere EU-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst samt for 
ligestillingen mellem mænd og kvinder og 
integrationen af kønsaspektet under 
hensyntagen til de specifikke skævheder, 
der bør udbedres

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 143 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås af 
Koordinationsudvalget for Fondene. Dette 
udvalg er et udvalg som omhandlet i 
forordning (EU) nr. 182/2011.

1. Kommissionen bistås af 
Koordinationsudvalget for Fondene. Dette 
udvalg er et udvalg som omhandlet i 
forordning (EU) nr. 182/2011. Der bør 
tilstræbes ligestilling mellem kønnene i 
sammensætningen af udvalget.
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