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KORT BEGRUNDELSE

Strukturfondene er et af EU’s væsentligste instrumenter for virkeliggørelse af den vedtagne 
EU-politik på området for energi, innovation, forskning, telekommunikation og SMV ved 
hjælp af strategiske økonomiske investeringer. Udvalget er derfor overordentlig interesseret 
og engageret i opgaven med at få opstillet målene og prioriteterne for investeringer i 
forbindelse med EU's samhørighedspolitik 2014-2020. Endvidere er vi nødt til at sikre, at 
investeringerne gennem Strukturfondene er tilstrækkeligt koordineret med de andre 
fællesskabsprogrammer, især Horisont 2020, CEF og COSME, og at synergierne mellem de 
forskellige fonde udnyttes på bedst mulig vis.

Med henblik på at finjustere målene og investeringsprioriteterne og forbedre koordineringen 
og den korrekte implementering af fonden foreslår ordføreren en del ændringer af 
forordningen, hvad angår såvel de fælles bestemmelser som EFRU og Samhørighedsfonden.

Ordføreren er af den opfattelse, at den fælles strategiske ramme, der omfatter nogle afgørende 
elementer for retningslinjer og regler, der er fælles for alle fonde med betydning for 
regionalpolitik, bør drøftes og godkendes i Parlamentet og Rådet, idet EU-institutionerne 
samarbejder i så vidt omfang, det er muligt.

Med dette for øje ønsker ordføreren at overlade det til det korresponderende udvalg at træffe 
afgørelse, men samtidig vil man i udtalelsen se følgende:
- ændringsforslag, der klart begrænser anvendelsesområdet for den fælles strategiske 

ramme, eftersom den kun skal omsætte målene og investeringsprioriteterne på det 
operationelle plan som defineret i de grundlæggende retsakter

- ændringsforslag vedrørende EFRU og Samhørighedsfonden, der tager sigte på en 
bedre definition af investeringsprioriteterne, som en slags erstatning af de centrale 
foranstaltninger i arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene (SWD(2012) 
61 final).

Ordføreren ønsker hermed at sikre, at de strategiske mål og de vigtigste investeringsprioriteter 
for Strukturfondene drøftes og vedtages af medlovgiveren.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 14
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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 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. Strukturfondene bør 
anvendes i deres fulde udstrækning med 
henblik på at støtte kapacitetsopbygning i 
regionerne gennem aktiviteter målrettet 
imod oprettelse af ekspertisecentre, 
modernisering af universiteter, indkøb af 
videnskabeligt udstyr, lokal 
teknologioverførsel, støtte til opstarts- og 
spin-off-virksomheder samt lokal 
interaktion mellem erhvervsliv og 
akademiske kredse; mener, at dette vil 
give mulighed for at udvikle veje til 
topkvalitet, hvilket gør, at disse regioner 
kan deltage fuldt ud i Horisont 2020 på 
baggrund af kvalitet og ekspertise; efter 
Horisont 2020 kan strukturfondene 
anvendes til at finansiere eller 
medfinansiere opfølgningen på 
forskningsprojekter igangsat under 
Horisont 2020 og til at udnytte 
forskningsresultater på en måde, der 
fremmer den frie adgang til viden eller 
bringer den producerede viden i direkte 
økonomisk eller samfundsmæssig 
anvendelse.
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Med henblik på at øge synergierne 
mellem Strukturfondene og andre 
fællesskabsprogrammer bør 
Kommissionen oprette og regelmæssigt 
ajourføre et online-register over 
projektforslag til fællesskabsprogrammer, 
der er blevet positivt bedømt, men som 
ikke eller kun i utilstrækkeligt omfang 
har opnået fællesskabsfinansiering.  
Medlemsstaterne bør overveje, hvorvidt de 
projektforslag, der er relevante for dem i 
dette register, vil kunne optages i deres 
operationelle programmer.

Begrundelse

Denne nye betragtning afspejler forslaget om at indføre et ”udmærkelsesstempel” for 
fremragende projekter eller demonstrations-/forsøgsanlæg (indført i programmer som 
Horisont 2020, CEF eller COSME), som ikke var eller ikke var tilstrækkeligt finansieret med 
EU-midler, og som medlemsstaterne ville kunne finansiere under Strukturfondene. Det første 
skridt vil dog nødvendigvis være at stille disse oplysninger til rådighed.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Medlemsstaterne bør koncentrere 
støtten for at sikre et markant bidrag til 
opfyldelsen af EU-målene i 
overensstemmelse med deres specifikke 
nationale og regionale udviklingsbehov. 
Der bør opstilles forhåndsbetingelser for at 
sikre, at de nødvendige rammebetingelser 
for en effektiv udnyttelse af EU-støtten er 
på plads. Opfyldelsen af disse 
forhåndsbetingelser bør vurderes af 
Kommissionen som led i dens vurdering af 

(17) Medlemsstaterne bør koncentrere 
støtten for at sikre et markant bidrag til 
opfyldelsen af EU-målene i 
overensstemmelse med deres specifikke 
nationale og regionale udviklingsbehov. 
Der bør opstilles forhåndsbetingelser, der 
har en tæt indholdsmæssig sammenhæng 
med og en direkte indvirkning på den 
effektive gennemførelse af FSR-fondene, 
for at sikre, at de nødvendige 
rammebetingelser for en effektiv 



PE486.188v02-00 6/52 AD\905587DA.doc

DA

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

udnyttelse af EU-støtten er på plads.
Opfyldelsen af disse forhåndsbetingelser 
bør vurderes af Kommissionen som led i 
dens vurdering af partnerskabsaftalen og 
programmerne. I tilfælde, hvor en 
forhåndsbetingelse ikke er opfyldt, bør 
Kommissionen have beføjelse til at 
overveje at suspendere betalinger til 
programmet.

Begrundelse

Somme tider kan en forhåndsbetingelse ikke direkte afhænge af det arbejde, der udføres af 
den part, som forvalter programmet.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(18) For hvert program bør der fastlægges 
en resultatramme med henblik på at 
overvåge fremskridtene hen imod de mål, 
der er fastsat for hvert enkelt program i 
løbet af programmeringsperioden. 
Kommissionen bør foretage en 
resultatgennemgang i samarbejde med 
medlemsstaterne i 2017 og 2019. Der bør 
ikke afsættes en resultatreserve til 
programmer vedrørende europæisk 
territorialt samarbejde på grund af deres 
forskelligartede og tværnationale karakter. 
I tilfælde, hvor der er markante mangler i 
forhold til at nå delmål og mål, bør 
Kommissionen kunne suspendere 
betalinger til programmet eller foretage 
finansielle korrektioner ved udløbet af 
programmeringsperioden for at sikre, at 
EU-budgettet ikke anvendes på en 
overflødig eller ineffektiv måde. Hvis disse 
korrektioner eller udsættelser vedrører en 
medlemsstat, der oplever eller trues af 
alvorlige vanskeligheder med hensyn til 
landets finansielle stabilitet, kan disse 
midler stilles til rådighed for 
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medlemsstaten gennem et separat 
vækstprogram, der forvaltes af 
Kommissionen. Dette bør ske på grundlag 
af det pågældende program men under 
hensyntagen til de prioriteringer, der har 
den bedste rentabilitet. Målet med denne 
mekanisme er at forebygge en yderligere 
forværring af de økonomiske 
vanskeligheder.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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. Hvis en medlemsstat i en 
periode på mere end tre måneder ikke 
træffer tilstrækkelige foranstaltninger, 
kan Kommissionen stille de udsatte midler 
til rådighed på kontrolleret vis gennem et 
program, som Kommissionen forvalter.
Dette bør ske på baggrund af prioriteterne 
for den største styrkelse af væksten, f.eks. 
erhvervsinfrastrukturen, for at forhindre 
store negative konsekvenser for den 
regionale økonomi og den sociale 
situation.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Kommissionen bør efter anmodning 
fra den pågældende medlemsstat vedtage 
en ad hoc-afgørelse om de forskrifter og 
betingelser, der er gældende for dette 
program, på grundlag af bevillinger 
hidrørende fra korrektioner og 
suspensioner fra strukturfondene og 
Samhørighedsfonden.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Finansielle instrumenter bliver mere 
og mere vigtige på grund af deres 

(22) Finansielle instrumenter bliver mere 
og mere vigtige på grund af deres 
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multiplikatoreffekt for FSR-fondene og 
deres evne til at kombinere forskellige 
former for offentlige og private midler til at 
støtte almene samfundspolitiske mål, og 
fordi revolverende former for finansiering 
gør støtten mere bæredygtig på længere 
sigt.

multiplikatoreffekt for FSR-fondene og 
deres evne til at kombinere forskellige 
former for offentlige og private midler til at 
støtte almene samfundspolitiske mål, og 
fordi revolverende former for finansiering 
gør støtten mere bæredygtig på længere 
sigt og gør det muligt at nå en større 
gruppe af mulige støttemodtagere.

Begrundelse

Begrebet forklares mere nøjagtigt.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Det er nødvendigt at fastsætte særlige 
regler om, hvilke beløb der kan accepteres 
som støtteberettigede udgifter ved 
afslutningen, for at sikre, at de beløb, 
herunder forvaltningsomkostninger og -
gebyrer, som betales af FSR-fondene til 
finansielle instrumenter, rent faktisk 
anvendes til investeringer og betalinger til 
endelige modtagere. Det er også 
nødvendigt at fastsætte særlige regler om 
genanvendelse af midler, der kan henføres 
til støtte fra FSR-fondene, herunder 
anvendelse af resterende midler efter 
programmernes afslutning.

(27) Det er nødvendigt at fastsætte særlige 
regler om, hvilke beløb der kan accepteres 
som støtteberettigede udgifter ved 
afslutningen, for at sikre, at de beløb, 
herunder forvaltningsomkostninger og -
gebyrer, som betales af FSR-fondene til 
finansielle instrumenter, rent faktisk 
anvendes til investeringer og betalinger til 
endelige modtagere. Det er også 
nødvendigt at fastsætte særlige regler om 
genanvendelse af midler, der kan henføres 
til støtte fra FSR-fondene, herunder 
anvendelse af resterende midler efter 
programmernes afslutning. Disse 
tilbageførte og resterende midler bør 
sammen med andre tilgængelige midler, 
herunder finansielle korrektioner, stilles 
til rådighed for medlemsstater, der oplever 
store vanskeligheder med hensyn til 
landets finansielle stabilitet, under 
Kommissionens forvaltning og under 
hensyntagen til de mest vækstfremmende 
prioriteter.

Ændringsforslag 9
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Forslag til forordning
Betragtning 41 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41a) I forbindelse med vurdering af store 
projekter bør Kommissionen råde over 
alle nødvendige oplysninger for at kunne 
vurdere, om den økonomiske støtte fra 
fondene ville resultere i betydelige tab af 
arbejdspladser på eksisterende 
placeringer i EU med henblik på at sikre, 
at fællesskabsfinansieringen ikke støtter 
udflytninger inden for Unionen.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 41 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41b) I forbindelse med den direkte 
virksomhedsstøtte skal der tages hensyn til 
det faktum, at samhørighedspolitikken i 
højere grad finansierer følgevirkninger 
end virker placeringsstyrende hos store 
virksomheder, og støtten til store private 
virksomheder skal derfor i større omfang 
end tidligere fokuseres på investeringer i 
forskning og udvikling henholdsvis i 
højere grad at tilbyde denne indirekte via 
infrastrukturstøtte.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 41 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41c) Der bør desuden indføjes klare 
bestemmelser i den almene 
strukturfondsforordning, som udelukker 
EU-finansiering af udflytninger inden for 
EU, og hvorved afprøvningsgrænsen for 
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kontrol af sådanne investeringer 
nedsættes til 10 mio., således at store 
virksomheder udelukkes fra direkte støtte, 
og der fastlægges en begrænsning på ti år 
for varigheden af aktiviteterne.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58) For at styrke fokus på resultater og 
nå Europa 2020-målene bør 5 % af 
midlerne til målet om investeringer i 
vækst og beskæftigelse sættes til side som 
en resultatreserve for hver fond og 
regionskategori i hver enkelt medlemsstat.

udgår

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 86 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(86a) For så vidt angår medlemsstater, 
som er truet eller ramt af en vanskelig 
finansiel situation, og som allerede 
modtager støtteforanstaltninger i henhold 
til artikel 22, stk. 1, kan Kommissionen 
efter anmodning stille korrigerede og/eller 
inddrevne midler og/eller rentegevinster 
eller andre tilbagebetalinger i den 
centrale budgetforvaltning til rådighed for 
medlemsstaten i overensstemmelse med 
artikel 53, stk. 1, litra a), (EF, Euratom) 
nr. 1605/2002 i et særskilt program, som 
fokuserer på vækstinvesteringer, navnlig 
erhvervsinfrastrukturprojekter.

Ændringsforslag 14
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Forslag til forordning
Betragtning 86 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(86b) For at sikre, at den finansielle 
situation i medlemsstater, som allerede er 
truet eller ramt af en vanskelig finansiel 
situation, ikke forværres, bør 
Kommissionen efter anmodning fra disse 
medlemsstater og under Kommissionens 
forvaltning hurtigst muligt stille de 
inddrevne eller udsatte midler til rådighed 
gennem et særskilt program, som bruges 
til konkrete vækstfremmende aktiviteter, 
f.eks. via støtte til erhvervsinfrastruktur.

Ændringsforslag 15

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. 
Antallet af revisioner bør bl.a. nedsættes, 
hvis de samlede støtteberettigede udgifter 
til en operation ikke overstiger 100 000 
EUR. I forbindelse med projekter fra 10 
mio. EUR har Kommissionen en 
kontrolforpligtelse. Det bør dog være 
muligt at foretage revisioner på et hvilket 
som helst tidspunkt, hvis der er bevis for en 
uregelmæssighed, udflytning 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 
revisionsmyndigheden i den foregående 
støtteperiode har vist sig pålidelig.
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 90

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(90) Kommissionen bør have beføjelser til 
ved hjælp af gennemførelsesretsakter at 
vedtage, for så vidt angår alle FSR-
fondene, afgørelser om godkendelse af 
partnerskabsaftaler, afgørelser om tildeling 
af resultatreserven, afgørelser om 
suspension af betalinger i forbindelse med 
medlemsstaternes økonomiske politikker
og, i forbindelse med frigørelse, afgørelser 
om ændring af afgørelser om vedtagelse af 
programmer og, for så vidt angår fondene, 
afgørelser om, hvilke regioner og 
medlemsstater der opfylder kriterierne for 
investeringer i vækst og beskæftigelse, 
afgørelser om fastsættelse af den årlige 
fordeling af forpligtelsesbevillinger til 
medlemsstaterne, afgørelser om, hvilket 
beløb der skal overføres fra de enkelte 
medlemsstaters 
samhørighedsfondstildeling til Connecting 
Europe-faciliteten, afgørelser om, hvilket 
beløb der skal overføres fra de enkelte 
medlemsstaters strukturfondstildeling til 
fødevarer til socialt dårligt stillede, 
afgørelser om vedtagelse og ændring af 
operationelle programmer, afgørelser om 
store projekter, afgørelser om fælles 
handlingsplaner, afgørelser om suspension 
af betalinger og afgørelser om finansielle 
korrektioner.

(90) Kommissionen bør have beføjelser til 
ved hjælp af gennemførelsesretsakter at 
vedtage, for så vidt angår alle FSR-
fondene, afgørelser om godkendelse af 
partnerskabsaftaler, og, i forbindelse med 
frigørelse, afgørelser om ændring af 
afgørelser om vedtagelse af programmer  
og, for så vidt angår fondene, afgørelser 
om, hvilke regioner og medlemsstater der 
opfylder kriterierne for investeringer i 
vækst og beskæftigelse, afgørelser om 
fastsættelse af den årlige fordeling af 
forpligtelsesbevillinger til 
medlemsstaterne, afgørelser om, hvilket 
beløb der skal overføres fra de enkelte 
medlemsstaters 
samhørighedsfondstildeling til Connecting 
Europe-faciliteten, afgørelser om, hvilket 
beløb der skal overføres fra de enkelte 
medlemsstaters strukturfondstildeling til 
fødevarer til socialt dårligt stillede, 
afgørelser om vedtagelse og ændring af 
operationelle programmer, afgørelser om 
store projekter, afgørelser om fælles 
handlingsplaner, afgørelser om suspension 
af betalinger og afgørelser om finansielle 
korrektioner.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Anden del – artikel 4 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FSR-fondene yder gennem flerårige 
programmer støtte, som supplerer 
nationale, regionale og lokale 
interventioner, med henblik på at forfølge 
EU-strategien for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst under hensyntagen til de 
integrerede retningslinjer, de 
landespecifikke henstillinger i henhold til 
traktatens artikel 121, stk. 2, og de 
relevante rådshenstillinger vedtaget i 
henhold til traktatens artikel 148, stk. 4.

1. FSR-fondene yder gennem flerårige 
programmer støtte, som supplerer 
nationale, regionale og lokale 
interventioner, med henblik på at forfølge 
EU-strategien for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst under hensyntagen til de 
relevante integrerede retningslinjer, de 
landespecifikke henstillinger i henhold til 
traktatens artikel 121, stk. 2, de relevante 
rådshenstillinger vedtaget i henhold til 
traktatens artikel 148, stk. 4, på baggrund 
af nationale reformprogrammer.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Anden del – artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen og medlemsstaterne 
sørger for sammenhæng mellem på den ene 
side FSR-fondenes støtte og på den anden 
side Unionens politikker og prioriteter og 
komplementaritet med andre af Unionens 
instrumenter.

2. Kommissionen og medlemsstaterne 
sørger for sammenhæng mellem på den ene 
side FSR-fondenes støtte og på den anden 
side Unionens politikker og prioriteter og 
komplementaritet med andre af Unionens 
instrumenter under hensyntagen til den 
enkelte medlemsstats særlige forhold.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Anden del – 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 i henhold til 
nærhedsprincippet gennemføres i tæt 
samarbejde mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 20
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Forslag til forordning
Anden del – artikel 4 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Den del af EU-budgettet, der er afsat til 
FSR-fondene, gennemføres ved delt 
forvaltning mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen i henhold til artikel 53, litra 
b), i finansforordningen, dog ikke hvad 
angår det beløb, der overføres fra 
Samhørighedsfonden, jf. artikel 84, stk. 4, 
og innovative foranstaltninger på 
Kommissionens initiativ i henhold til 
artikel 9 i EFRU-forordningen og teknisk 
bistand på Kommissionens initiativ.

7. Den del af EU-budgettet, der er afsat til 
FSR-fondene, gennemføres ved delt 
forvaltning mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen i henhold til artikel 53, litra 
b), i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
1605/2002 af 25. juni 2002 om 
finansforordningen vedrørende de 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget (i det følgende benævnt 
"finansforordningen"), dog ikke hvad angår 
det beløb, der overføres fra 
Samhørighedsfonden, jf. artikel 84, stk. 4, 
og innovative foranstaltninger på 
Kommissionens initiativ i henhold til 
artikel 9 i EFRU-forordningen og teknisk 
bistand på Kommissionens initiativ og det i 
artikel 22, stk. 2a, omhandlede program 
om støtte til medlemsstater i finansielle 
vanskeligheder.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Anden del – 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 ved at sørge for at nå de 
foreslåede mål og gennem overvågning, 
rapportering og evaluering, samt 
gennemsigtighed i 
udvælgelsesprocedurerne ved at 
understrege behovet for, at begrundelser 
fremlægges offentligt.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Anden del - artikel 5 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For henholdsvis partnerskabsaftalen og 
de enkelte programmer tilrettelægger en 
medlemsstat et partnerskab med følgende 
partnere:

1. For henholdsvis partnerskabsaftalen og 
de enkelte programmer tilrettelægger en 
medlemsstat i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 4, et partnerskab med de 
relevante lokale og regionale 
myndigheder samt følgende partnere:

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Anden del – 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 
forening af familie- og arbejdsliv fremmes
med henblik på at øge kvinders mulighed 
for ansættelse, og at integrering af 
kønsaspektet garanteres i forbindelse med 
udarbejdelsen, gennemførelsen og 
evalueringen af programmerne.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Anden del – 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 
integreret udvikling og Unionens fremme 
af målet om at beskytte og forbedre miljøet 
som fastsat i traktatens artikel 11 og 19
under hensyntagen til princippet om, at 
forureneren betaler, og behovet for at 
spare det europæiske samfund for 
eksterne omkostninger i fremtiden.

Ændringsforslag 25
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Forslag til forordning
Anden del – artikel 9 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) styrkelse af de små og mellemstore 
virksomheders, landbrugssektorens (for 
ELFUL) og fiskeri- og akvakultursektorens 
(for EHFF) konkurrenceevne

3)styrkelse af de europæiske 
virksomheders, navnlig de små og 
mellemstore virksomheders samt 
mikrovirksomheders, landbrugssektorens 
(for ELFUL) og fiskeri- og 
akvakultursektorens (for EHFF) 
konkurrenceevne

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Anden del – artikel 9 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) støtte til overgangen til en 
lavemissionsøkonomi i alle sektorer

4) støtte til overgangen til en økonomi 
kendetegnet ved lave emissioner af kulstof 
og de mest forurenende stoffer i alle 
sektorer

Begrundelse

Reduktionen af forureningen udvides til andre forurenende stoffer end kulstof.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Anden del – artikel 9 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) forøgelse af energieffektiviteten i alle 
sektorer, navnlig i bygge- og 
boligsektoren

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Anden del – artikel 9 – stk. 1 – nr. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) beskyttelse af miljøet og fremme en 
ressourceeffektivitet

6) beskyttelse af miljøet og kulturarven og 
fremme af ressourceeffektivitet samt en 
effektiv forvaltning heraf sikret ved 
tilstrækkelig inddragelse af den private 
sektor

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Anden del – artikel 9 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) fremme af bæredygtig transport og 
afskaffelse af flaskehalsproblemer i vigtige
netinfrastrukturer

7) fremme af intermodal bæredygtig 
transport og mobilitet, idet der fokuseres 
på afskaffelse af flaskehalsproblemer og 
lukning af huller i de 
grænseoverskridende forbindelser i de 
bæredygtige og intermodale 
transportinfrastrukturer

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Anden del – artikel 9 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) fremme af beskæftigelse og støtte til 
arbejdskraftens mobilitet

8) forøgelse af beskæftigelse og støtte til 
arbejdskraftens mobilitet

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Anden del – artikel 9 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) investeringer i uddannelse, 
kvalifikationer og livslang læring

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



AD\905587DA.doc 19/52 PE486.188v02-00

DA

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Anden del – 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, effektiv offentlig forvaltning og 
sikring af strategiske retningslinjer for 
territorial udvikling på alle 
styringsniveauer gennem Den 
Europæiske Unions territoriale 
dagsorden.

Begrundelse

Teknisk bistand bør også lette den strategiske intervention "nedefra og op". Den territoriale 
dagsorden, der blev vedtaget af medlemsstaterne i 2011, rummer meget nyttige henstillinger, 
hvad angår den territoriale udvikling i EU.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Anden del – artikel 9 – stk. 1 – nr. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a) styrkelse af økonomisk, social og 
territorial samhørighed.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at fremme en harmonisk, 
afbalanceret og bæredygtig udvikling af 
Unionen skal en fælles strategisk ramme 
omsætte målsætningerne og målene for 
EU-strategien for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst til nøgleaktioner for 
FSR-fondene. 

Med henblik på at fremme en harmonisk, 
afbalanceret og bæredygtig udvikling af 
Unionen skal en fælles strategisk ramme 
omsætte målsætningerne, 
investeringsprioriteterne og målene for 
EU-strategien for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst som defineret i de 
enkelte FSR-forordninger til 
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nøgleaktioner for FSR-fondene.

Strategien skal udarbejdes i dialog med 
medlemsstaternes organer med ansvar for 
gennemførelse af EU’s regionalpolitik for 
at sikre en samlet og fælles tilgang.

Begrundelse

Den fælles strategiske ramme skal kun omsætte målsætningerne og investeringsprioriteterne 
til det operationelle plan, som det er fastlagt i de grundlæggende retsakter.

Det er hensigtsmæssigt at opretholde en løbende dialog med de berørte organer, der er 
ansvarlige for gennemførelsen.

Ændringsforslag 35

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) for hvert tematisk mål og i 
overensstemmelse med 
investeringsprioriteterne de nøgleaktioner, 
der skal støttes af de enkelte FSR-fonde

Begrundelse

Den fælles strategiske ramme skal kun omsætte målsætningerne og investeringsprioriteterne 
til det operationelle plan, som det er fastlagt i de grundlæggende retsakter.

Ændringsforslag 36

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) prioriterede områder for 
samarbejdsaktiviteter for hver af FSR-
fondene, under hensyntagen til eventuelle 
makroregionale strategier samt 
havområde- og flodstrategier og -
synergier
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Ændringsforslag 37

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) mekanismer til at sikre sammenhæng og 
konsekvens i programmeringen af FSR-
fondene med de landespecifikke 
henstillinger i henhold til traktatens artikel 
121, stk. 2, og de relevante 
rådshenstillinger vedtaget i henhold til 
traktatens artikel 148, stk. 4.

f) mekanismer til at sikre sammenhæng og 
konsekvens i programmeringen af FSR-
fondene med 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, på baggrund 
af nationale reformprogrammer.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Anden del – 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.

Den fælles strategiske ramme befinder sig 
i bilaget til denne forordning.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Anden del – artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der sker store ændringer i EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, tager Kommissionen 
spørgsmålet op til revision og vedtager, 
hvis det er relevant, en revideret fælles 
strategisk ramme ved en delegeret retsakt 
i overensstemmelse med artikel 142.

Når der sker store ændringer i EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, kan Kommissionen stille 
ændringsforslag til lovgiverne på deres 
initiativ.
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Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Anden del – artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Hver medlemsstat udarbejder senest den 
30. september 2013 med Kommissionens 
støtte og samarbejde en partnerskabsaftale 
for perioden fra den 1. januar 2014 til den 
31. december 2020.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Anden del – artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Partnerskabsaftalen udarbejdes i 
henhold til artikel 4, stk. 4, af 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
partnere, der er nævnt i artikel 5.
Partnerskabsaftalen udarbejdes i samråd 
med Kommissionen.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Anden del – 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 og de mål, 
der er fastsat i de relevante landespecifikke 
henstillinger i henhold til traktatens artikel 
121, stk. 2, og de relevante 
rådshenstillinger vedtaget i henhold til 
traktatens artikel 148, stk. 4, på baggrund 
af nationale reformprogrammer
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Ændringsforslag 43

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Anden del – 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 og regionalt
plan for hver af FSR-fondene samt det 
samlede vejledende støttebeløb, der 
afsættes til målsætningerne vedrørende 
klimaforandringer

Begrundelse

Det er vigtigt at forstå tildelingen af den støtte, der ydes på regionalt plan med henblik på de 
tematiske mål.

Ændringsforslag 45

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

v) de vigtigste prioriterede områder for 
samarbejde under hensyntagen til 
eventuelle makroregionale strategier samt 
havområde- og flodstrategier og 
eksisterende synergier
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Ændringsforslag 46

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

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, strukturer og organer
på nationalt og regionalt plan, der sikrer 
koordinering mellem FSR-fondene og 
andre EU-finansieringsinstrumenter og 
nationale finansieringsinstrumenter samt 
EIB; hvad angår koordinering med andre 
af EU's finansieringsinstrumenter, bør de 
strukturer, der sikrer den strategiske 
bestemmelse af prioriteterne for de 
forskellige instrumenter angives. Disse 
strukturer bør også søge at undgå 
overlapning af bestræbelser, identificere 
områder, hvor yderligere finansiel støtte 
er nødvendig, og levere 
sammenhængende og strømlinede 
finansieringsmuligheder for modtagerne

Begrundelse

Denne tilføjelse er inspireret af den forklaring, der gives i arbejdsdokumentet fra 
Kommissionens tjenestegrene (SWD (2012) 61 endel.) om hvordan koordineringen med andre 
EU-finansieringsinstrumenter bør fungere. Disse elementer, som er afgørende for en vellykket 
implementering af Strukturfondene, bør være omhandlet i den grundlæggende retsakt.

Ændringsforslag 47

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Anden del – artikel 14 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en integreret strategi for 
infrastrukturudvikling af regionerne, 
navnlig med hensyn til integreret 
udnyttelse af FSR-fondene, Connecting 
Europe-faciliteten og TEN-fondene, med 
særlig opmærksomhed på 
grænseoverskridende forbindelser og 
regionale tilslutninger til transnationale 
transportakser

Ændringsforslag 49

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) en samlet oversigt over de delmål og 
mål, der er fastsat i programmerne, for 
resultatrammen, jf. artikel 19, stk. 1, 
sammen med metoden og mekanismen til 
at sikre sammenhæng på tværs af 
programmerne og FSR-fondene

i) en samlet oversigt over de målelige 
kvalitative og kvantitative delmål og mål, 
der er fastsat i programmerne, for 
resultatrammen, jf. artikel 19, stk. 1, 
sammen med metoden og mekanismen til 
at sikre sammenhæng på tværs af 
programmerne og FSR-fondene

Ændringsforslag 50

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) en sammenfatning af vurderingen af 
opfyldelsen af forhåndsbetingelserne og af 

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

de foranstaltninger, der træffes på EU-plan 
og nationalt og regionalt plan, og 
tidsplanen for deres gennemførelse, hvis 
forhåndsbetingelserne ikke er opfyldt

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Anden del – artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 52

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Kommissionen vedtager en afgørelse i 
form af en gennemførelsesretsakt om 
godkendelse af partnerskabsaftalen senest 
fire måneder efter, at medlemsstaten har 
forelagt den, hvorefter eventuelle 
bemærkninger fra Kommissionen er blevet 
taget i betragtning. Den pågældende 
medlemsstat og Kommissionen 
samarbejder om at få vedtaget 
partnerskabsaftalen så hurtigt som 
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muligt. Den maksimale periode for 
vedtagelsen af partnerskabsaftalen må 
under ingen omstændigheder overskride 
seks måneder fra forelæggelsen af aftalen 
for medlemsstaten. Partnerskabsaftalen 
træder først i kraft den 1. januar 2014.

Ændringsforslag 53

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Anden del – artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen vurderer oplysningerne 
om opfyldelsen af forhåndsbetingelserne i 
forbindelse med sin vurdering af 
partnerskabsaftalen og programmerne. Den 
kan ved vedtagelsen af et program beslutte 
at suspendere alle eller en del af de 
mellemliggende betalinger til et program, 
indtil foranstaltninger for at opfylde 
forhåndsbetingelser er gennemført på 
tilfredsstillende vis. Manglende 
gennemførelse af foranstaltninger for at 
opfylde en forhåndsbetingelse inden den 
frist, der er fastsat i programmet, kan 
begrunde en suspension af betalinger fra 
Kommissionen. 

5. Kommissionen vurderer oplysningerne 
om opfyldelsen af forhåndsbetingelserne i 
forbindelse med sin vurdering af 
partnerskabsaftalen og programmerne. Den 
kan ved vedtagelsen af et program beslutte 
at suspendere alle eller en del af de 
mellemliggende betalinger til et program, 
hvad angår de midler, der vedrører den 
sektor, hvortil der er knyttet betingelser,
indtil foranstaltninger for at opfylde 
forhåndsbetingelser er gennemført på 
tilfredsstillende vis. Manglende 
gennemførelse af foranstaltninger for at 
opfylde en forhåndsbetingelse inden den 
frist, der er fastsat i programmet, kan 
begrunde en suspension af betalinger fra 
Kommissionen. Disse forhåndsbetingelser 
skal nødvendigvis stå i tæt 
indholdsmæssig forbindelse med den 
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effektive gennemførelse af FSR-fondene.

Begrundelse

Partnerskabsaftalen bør klart beskrive, hvordan ansvaret er fordelt mellem Kommissionen, 
medlemsstaterne og den forvaltende myndighed, hvad angår implementeringen af 
mekanismen.  

Eftersom konditionaliteterne omfatter et bødesystem, bør de være nært forbundet med 
gennemførelsen af samhørighedspolitikken og målsætningerne for de operationelle 
programmer.  De betingelser, der er fastlagt på EU-plan, tager måske ikke hensyn til andre 
variable, der har forbindelse med de specifikke lokale eller regionale forhold, som er 
afgørende for, om operationerne lykkes.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Anden del – artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Ændringsforslag 56

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 57
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Forslag til forordning
Anden del – artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artiklen udgår

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Anden del – artikel 21 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Medlemsstater, der opfylder en af 
betingelserne i artikel 22, stk. 1, litra a), 
b) eller c), kan for at stabilisere deres 
økonomiske situation og for at undgå et 
ødelæggende tab af midler anmode 
Kommissionen om ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt at udarbejde et 
særskilt program i henhold til artikel 53, 
stk. 1, litra a), i forordning (EF, Euratom) 
nr. 1605/2002 om finansforordningen 
vedrørende De Europæiske Fællesskabers 
almindelige budget (central 
budgetforvaltning), som sikrer, at udsatte 
og/eller inddrevne betalinger vedrørende 
den pågældende medlemsstat hurtigst 
muligt gør det muligt at nå den i denne 
forordnings artikel 21, stk. 4, nævnte, 
forøgelse af de disponible midlers 
virkninger for vækst og konkurrenceevne.
_________
1 EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Anden del – artikel 22 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a.  Medlemsstater, der opfylder en af 
betingelserne i artikel 22, stk. 1, litra a), 
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b) eller c), kan for at stabilisere deres 
økonomiske situation og for at undgå et 
ødelæggende tab af midler anmode 
Kommissionen om ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt at udarbejde et 
særskilt program i henhold til artikel 53, 
stk. 1, litra a) i forordning (EF, Euratom) 
nr. 1605/2002 om finansforordningen 
vedrørende De Europæiske Fællesskabers 
almindelige budget1 (central 
budgetforvaltning), som sikrer, at udsatte 
og/eller inddrevne betalinger vedrørende 
den pågældende medlemsstat hurtigst 
muligt gør det muligt at nå den i denne 
forordnings artikel 21, stk. 4, nævnte, 
størst mulige forøgelse af de disponible 
midlers virkninger for vækst og 
konkurrenceevne.
1 EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.2

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Anden del – 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 
bl.a. se på, om programmets strategi, de 
tilsvarende målsætninger, indikatorer og 
mål og tildelingen af budgetmidler er 
tilstrækkelig.

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 relevante landespecifikke henstillinger i 
henhold til traktatens artikel 121, stk. 2, og 
de relevante rådshenstillinger vedtaget i 
henhold til traktatens artikel 148, stk. 4 på 
baggrund af nationale 
reformprogrammer, under hensyntagen til 
forhåndsevalueringen. Vurderingen skal 
bl.a. se på, om programmets strategi, de 
tilsvarende målsætninger, indikatorer og 
mål og tildelingen af budgetmidler er 
tilstrækkelig. Beslutningen bør være 
resultatet af en gennemskuelig proces.
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Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Anden del – 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 bør tilstræbes ligestilling af kønnene 
ved sammensætning af gruppen

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Anden del – artikel 37 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstater, som befinder sig i en 
økonomisk vanskelig situation og opfylder 
en af betingelserne i artikel 22, stk. 1, 
skal, om nødvendigt med hjælp fra 
Kommissionen, investere renter eller 
anden indtjening med henblik på at 
forøge vækst og konkurrenceevne så 
meget som muligt, specielt i 
infrastrukturprojekter, som gavner 
økonomien.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Anden del – artikel 38 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) infrastrukturprojekter.
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Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Anden del – artikel 38 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstater, som befinder sig i en 
økonomisk vanskelig situation og opfylder 
en af betingelserne i artikel 22, stk. 1, 
skal, om nødvendigt med hjælp fra 
Kommissionen, anvende de ressourcer, 
der omhandles i de to første stykker af 
nærværende artikel, med henblik på at 
forøge vækst og konkurrenceevne så 
meget som muligt, især til 
infrastrukturprojekter, som gavner 
økonomien.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Anden del – artikel 39 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater, som befinder sig i en 
økonomisk vanskelig situation og opfylder 
en af betingelserne i artikel 22, stk. 1, bør, 
om nødvendigt med hjælp fra 
Kommissionen, investere de ressourcer, 
der omhandles i de to første stykker af 
nærværende artikel, med henblik på at 
forøge vækst og konkurrenceevne så 
meget som muligt, især i 
infrastrukturprojekter, som gavner 
økonomien.

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Anden del – artikel 42 – stk. 1 – afsnit 1
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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 partnerne. Hvert medlem af 
overvågningsudvalget har stemmeret. Der 
bør tilstræbes ligestilling mellem kønnene 
ved sammensætning af udvalget.

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Anden del – artikel 44 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

8. Kommission forelægger for 
Parlamentet og Rådet årlige og foreløbige 
rapporter om måden, hvorpå fondene 
anvendes, og om opfyldelsen af Unionens 
strategiske målsætninger for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst.

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Anden del – artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne foretager 
forhåndsevalueringer for at forbedre 
kvaliteten af hvert programs udformning.

1. Medlemsstaterne foretager i samarbejde 
med Kommissionen og i henhold til dens 
retningslinjer forhåndsevalueringer for at 
forbedre kvaliteten af hvert programs 
udformning.

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Anden del – artikel 48 – stk. 3 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) sammenhængen mellem de udvalgte 
tematiske mål, prioriteter samt 
programmets modsvarende målsætninger 
og den fælles strategiske ramme, 
partnerskabsaftalen og de landespecifikke 
henstillinger i henhold til traktatens artikel 
121, stk. 2, og de relevante 
rådshenstillinger vedtaget i henhold til 
traktatens artikel 148, stk. 4

d) sammenhængen mellem de udvalgte 
tematiske mål, prioriteter samt 
programmets modsvarende målsætninger 
og den fælles strategiske ramme, 
partnerskabsaftalen og 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 på 
baggrund af nationale reformprogrammer

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Anden del – artikel 50 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efterfølgende evaluering gennemføres af 
Kommissionen eller af medlemsstaterne i 
tæt samarbejde. Ved efterfølgende 
evalueringer undersøges FSR-fondenes 
effektivitet og deres bidrag til EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst i overensstemmelse med de 
særlige krav, der er fastsat i de 
fondsspecifikke regler. De efterfølgende 
evalueringer skal være afsluttet pr. 
31. december 2023.

Efterfølgende evaluering gennemføres af 
Kommissionen og medlemsstaterne i tæt 
samarbejde. Ved efterfølgende 
evalueringer undersøges FSR-fondenes 
effektivitet og deres bidrag til EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst i overensstemmelse med de 
særlige krav, der er fastsat i de 
fondsspecifikke regler. De efterfølgende 
evalueringer skal være afsluttet pr. 
31. december 2023.

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Anden del - artikel 51 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På initiativ af eller på vegne af 
Kommissionen kan FSR-fondene 
finansiere forberedende arbejde, 
overvågning, administrativ og teknisk 
bistand, evaluering, revision og kontrol i 
det omfang, det er nødvendigt til 

På initiativ af eller på vegne af 
Kommissionen eller efter en medlemsstats 
anmodning, som Kommissionen har 
godkendt, kan FSR-fondene finansiere 
forberedende arbejde, overvågning, 
administrativ og teknisk bistand, 
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gennemførelse af denne forordning. evaluering, revision og kontrol i det 
omfang, det er nødvendigt til 
gennemførelse af denne forordning.

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Anden del – artikel 51 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) foranstaltninger vedrørende analysen 
af de relevante igangværende projekter i 
andre fællesskabsprogrammer, såsom 
rammeprogrammet for F&U, CEF-
programmet eller programmet for 
konkurrenceevne og innovation samt 
projektforslag til disse programmer, der er 
blevet vurderet positivt, men ikke har 
opnået fællesskabsfinansiering på grund 
af budgetmæssige begrænsninger

Ændringsforslag 73

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Anden del – artikel 65 – stk. 4 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen og hver enkelt af 
medlemsstaterne har i fællesskab ansvaret 
for opfyldelsen af de opstillede 
målsætninger og en sund forvaltning af 
midlerne.

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Anden del – artikel 66 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvad angår resultatreserven følger 
budgetforpligtelsen efter Kommissionens 
afgørelse om vedtagelse af programmet.

udgår

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Anden del – artikel 77 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis en medlemsstat, som befinder sig 
i en økonomisk vanskelig situation, 
opfylder en af betingelserne i artikel 22, 
stk. 1, opretter Kommissionen, hvis dette 
er ønskeligt, ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt et separat 
program, der skal gennemføres centralt i 
henhold til artikel 53, stk. 1, litra a), i 
Rådets forordning nr. 1605/2002, med 
henblik på at konsolidere midler, som har 
været suspenderet og/eller inddrevet, samt 
renteindtægterne og de ubrugte midler 
tilhørende den pågældende medlemsstat, 
og bruge dem til at fremme væksten og de 
økonomiske resultater så effektivt som 
muligt, navnlig ved hjælp af 
infrastrukturprojekter, som gavner 
økonomien;
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Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Anden del – artikel 80 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a. Hvis medlemsstater, som befinder sig 
i en økonomisk vanskelig situation, 
opfylder en af betingelserne i artikel 22, 
stk. 1, skal de annullerede midler 
investeres i henhold til et program, der er 
oprettet ved hjælp af en 
gennemførelsesakt og gennemført af 
Kommissionen i henhold til artikel 53, stk. 
1, litra a), i Rådets forordning(EC, 
Euratom) nr. 1605/2002, med henblik på 
at prioritere det højt, at vækst og 
økonomisk udvikling fremmes i videst 
muligt omfang, og da navnlig ved hjælp
af infrastrukturprojekter, som gavner 
økonomien, med det formål at forhindre, 
at regionerne bliver ramt af yderligere 
økonomisk skade;

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 82 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mindre udviklede regioner, som har 
modtaget støtte i mere end to 
støtteperioder inden for denne kategori, 
og som på trods af maksimal støtte ikke 
har opnået nogen nævneværdige 
forbedringer i deres økonomiske, sociale 
og miljømæssige situation, indplaceres for 
den næste periode i en kategori med større 
national medfinansiering.

Ændringsforslag 79
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Forslag til forordning
Tredje del – artikel 84 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) 16,39 % til mere udviklede regioner

Ændringsforslag 80

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) 21,19 % (dvs. i alt 68 710 486 782 
EUR) til medlemsstater, der modtager 
støtte fra Samhørighedsfonden

d) 21,19 % til medlemsstater, der modtager 
støtte fra Samhørighedsfonden

Ændringsforslag 81

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) 0,29 % (dvs. i alt 925 680 000 EUR)
som supplerende støtte til regioner i den 
yderste periferi, der er fastlagt i traktatens 
artikel 349, og de NUTS 2-regioner, der 
opfylder kriterierne i artikel 2 i protokol 6 
til traktaten om Østrigs, Finlands og 
Sveriges tiltrædelse.

e) 0,29 % som supplerende støtte til 
regioner i den yderste periferi, der er 
fastlagt i traktatens artikel 349, og de 
NUTS 2-regioner, der opfylder kriterierne i 
artikel 2 i protokol 6 til traktaten om 
Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse.

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 84 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle regioner, hvis BNP pr. indbygger i 
perioden 2007-2013 var mindre end 75 % 
af EU-25-gennemsnittet i 
referenceperioden, men hvis BNP pr. 

Alle regioner, som blev støttet i henhold til 
konvergensmålet i perioden 2007-2013, og
hvis BNP pr. indbygger er over 75 % af 
EU-27-gennemsnittet for BNP, modtager 
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indbygger er over 75 % af EU-27-
gennemsnittet for BNP, modtager en 
strukturfondstildeling på mindst to 
tredjedele af deres tildeling for 2007-2013.

en strukturfondstildeling på mindst to 
tredjedele af deres tildeling for 2007-2013.

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 84 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at mindske den gennemsnitlige 
ulighed i støtteintensitet pr. indbygger, 
som kan opstå for visse medlemsstater i 
sammenligning med perioden 2007-2013, 
indføres disse satser for tildelingen af 
midler for perioden 2014-2020 på i det 
mindste niveauet for perioden 2007-2013, 
idet der henvises til den 
beregningsmetode, der fremgår af bilag II 
til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006.
Maksimumsniveauet reduceres i takt med 
udelukkelsen af fiskeriet og 
landdistriktsudviklingsfondene.

Begrundelse

Indførelsen af en fast øvre grænse på 2,5 % giver ikke den fleksibilitet til at afspejle de 
eksisterende forskelle mellem medlemsstaterne i forbindelse med absorptionsraten og 
udviklingsniveauet og ville derfor have haft negative konsekvenser for små og mindre 
udviklede regioner, hvis økonomi har lidt stærkt under den økonomiske og finansielle krise i 
årene 2008-2010.

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 84 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 84 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 84 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne og Kommissionen 
sikrer, at partnerskabsaftaler og 
operationelle programmer udgør et 
effektivt middel til at knytte midlerne fra 
strukturfondene og samhørighedsfondene 
sammen og knytte dem sammen med 
Connecting Europe-faciliteten og 
retningslinjerne for de transeuropæiske 
energinet;

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 84 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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udgør resultatreserven, som fordeles i 
overensstemmelse med artikel 20.

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 84 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Midlerne til målet om europæisk 
territorialt samarbejde udgør 3,48 % af de 
samlede midler, der er til rådighed til 
budgetmæssige forpligtelser fra fondene i 
perioden 2014-2020 (dvs. i alt 
11 700 000 004 EUR).

8. Midlerne til målet om europæisk 
territorialt samarbejde udgør 7 % af de 
samlede midler, der er til rådighed til
budgetmæssige forpligtelser fra fondene i 
perioden 2014-2020.

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 85 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De samlede bevillinger, der er fordelt 
mellem de enkelte medlemsstater for så 
vidt angår mindre udviklede regioner, 
overgangsregioner og mere udviklede 
regioner, må ikke overføres mellem de 
forskellige kategorier af regioner.

1. De samlede bevillinger, der er fordelt 
mellem de enkelte medlemsstater for så 
vidt angår mindre udviklede regioner, 
overgangsregioner og mere udviklede 
regioner, må som hovedregel ikke 
overføres mellem de forskellige kategorier 
af regioner.

Ændringsforslag 90

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

30 % af den samlede bevilling for en 
kategori af regioner til andre kategorier af 
regioner.

Ændringsforslag 91

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) en identifikation af behov vedrørende de 
udfordringer, der er identificeret i de 
landespecifikke henstillinger i henhold til 
traktatens artikel 121, stk. 2, og 
rådshenstillingerne vedtaget i henhold til 
traktatens artikel 148, stk. 4, og under 
hensyntagen til de integrerede 
retningslinjer og særlige nationale og 
regionale karakteristika

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

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Tredje del – 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, 
Connecting Europe-faciliteten og andre 
EU-finansieringsinstrumenter og nationale 
finansieringsinstrumenter samt EIB

Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 87 – stk. 2 – litra c – nr. vi
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) hvis det er relevant, de planlagte 
interventioners bidrag til makroregionale 
strategier og havområdestrategier

vi) hvis det er relevant, de planlagte 
interventioners bidrag til makroregionale 
strategier og synergier samt hav- og 
vandområdestrategier

Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 87 – stk. 2 – litra c – nr. vi a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi a) identifikation af områder, hvor der 
vil være støtte til grænseoverskridende 
sammenkobling af infrastrukturer og/eller 
regionale forbindelser

Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 87 – stk. 2 – litra g – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii a) den planlagte sammenknytning af 
strukturfondene og samhørighedsfondene 
med andre finansielle instrumenter, 
navnlig Connecting Europe-faciliteten

Ændringsforslag 96

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) en beskrivelse af særlige foranstaltninger 
for at tage hensyn til miljøbeskyttelseskrav, 
ressourceeffektivitet, modvirkning af og 
tilpasning til klimaforandringer, 
modstandsdygtighed over for katastrofer 
og risikoforebyggelse og –styring i 

i) en beskrivelse af særlige foranstaltninger 
for at tage hensyn til miljøbeskyttelseskrav, 
ressourceeffektivitet, beskyttelse af den 
biologiske mangfoldighed, 
økosystembaseret modvirkning af og 
tilpasning til klimaforandringer, 
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forbindelse med udvælgelsen af 
operationer

modstandsdygtighed over for katastrofer 
og risikoforebyggelse og -styring i 
forbindelse med udvælgelsen af 
operationer

Ændringsforslag 97

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i a) en beskrivelse af dets bidrag til 
udvikling af infrastrukturen

Ændringsforslag 98

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 88 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EFRU og ESF kan som supplement og
inden for en grænse på 5 % af EU-midlerne 
til hvert prioriteret felt i et operationelt 
program finansiere en del af en operation, 
hvortil udgifter er berettiget til støtte fra 
den anden fond på grundlag af den 
pågældende fonds regler for 
støtteberettigelse, forudsat at de er 
nødvendige for en tilfredsstillende 
gennemførelse af operationen og er direkte 
knyttet til denne.

2. EFRU og ESF kan inden for en grænse 
på 20 % af EU-midlerne til hvert prioriteret 
felt i et operationelt program finansiere en 
del af en operation, hvortil udgifter er 
berettiget til støtte fra den anden fond på 
grundlag af den pågældende fonds regler 
for støtteberettigelse, forudsat at de er 
nødvendige for en tilfredsstillende 
gennemførelse af operationen og er direkte 
knyttet til denne.

Ændringsforslag 99

Forslag til forordning
Tredje del – 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 

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



AD\905587DA.doc 45/52 PE486.188v02-00

DA

modstandsdygtighed over for katastrofer biodiversiteten og modstandsdygtighed 
over for katastrofer

Ændringsforslag 100

Forslag til forordning
Tredje del – 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 
gennemskuelig proces.

Ændringsforslag 101

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 92 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I forbindelse med vurdering af store 
projekter undersøge Kommissionen, om 
den økonomiske støtte fra fondene ville 
resultere i betydelige tab af arbejdspladser 
på eksisterende placeringer i EU med 
henblik på at sikre, at 
fællesskabsfinansieringen ikke støtter 
driftsmæssige udflytninger inden for 
unionen.

Ændringsforslag 102

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 97 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dets sammensætning fastsættes af 
medlemsstaten efter aftale med 
forvaltningsmyndigheden under 

Dets sammensætning fastsættes af 
medlemsstaten efter aftale med 
forvaltningsmyndigheden under 
hensyntagen til partnerskabsprincippet og 
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hensyntagen til partnerskabsprincippet. under henshyntagen til ligestilling mellem 
kønnene.

Ændringsforslag 103

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 99 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når en strategi for byudvikling eller en 
anden territorial strategi eller pagt, jf. 
artikel 12, stk. 1, i ESF-forordningen, 
kræver en integreret tilgang, der inddrager 
investeringer under mere end ét prioriteret 
felt i et eller flere operationelle 
programmer, gennemføres aktionen som en 
integreret territorial investering (i det 
følgende benævnt "ITI").

1. Når en strategi for byudvikling, en 
strategi for udvikling af infrastrukturen
eller en anden territorial strategi eller pagt, 
jf. artikel 12, stk. 1, i ESF-forordningen, 
kræver en integreret tilgang, der inddrager 
investeringer under mere end ét prioriteret 
felt i et eller flere operationelle 
programmer, gennemføres aktionen som en 
integreret territorial investering (i det 
følgende benævnt "ITI").

Ændringsforslag 104

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 110 – stk. 3 – afsnit 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f a) anbefaler, at Kommissionen 
analyserer mulighederne for at oprette en 
fælleseuropæisk fond finansieret af 
strukturfondene for at fremme 
samarbejdende europæisk forskning;

Ændringsforslag 105

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 110 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medfinansieringssatsen for hvert prioriteret 
felt for operationelle programmer under 
målet om europæisk territorialt samarbejde 

Medfinansieringssatsen for hvert prioriteret 
felt for operationelle programmer under 
målet om europæisk territorialt samarbejde 
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må højst udgøre 75 %. må højst udgøre 85 %.

Ændringsforslag 106

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 110 – stk. 7 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der kan etableres et særskilt prioriteret 
felt med en medfinansieringssats på op til 
80 % inden for det tematiske mål i artikel 
9, stk. 1, der er oprettet på EU-plan eller 
interregionalt plan og forvaltes direkte 
eller indirekte af Kommissionen.

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt for regioner frivilligt at bidrage til og deltage i F&U-
samarbejdsprojekter, men med en centraliseret og harmoniseret udvælgelsesprocedure, 
implementering og forvaltning. Denne tilgang er foreslået af ERAC og adskillige MEP'er i 
nyere betænkninger.

Ændringsforslag 107

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 111 – stk. 1 – nr. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) tyndt befolkede områder (under 50 
indbyggere pr. kvadratkilometer) og meget 
tyndt befolkede områder (under 8 
indbyggere pr. kvadratkilometer).

c) tyndt befolkede områder (under 
125 indbyggere pr. kvadratkilometer) og 
meget tyndt befolkede områder (under 8 
indbyggere pr. kvadratkilometer) med en 
vedvarende negativ migrationsbalance.

Ændringsforslag 108

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 112 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 

udgår
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overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende nærmere bestemmelser om de 
medlemsstatsforpligtelser, der er fastsat i 
dette stykke.

Ændringsforslag 109

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 127 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en medlemsstat, som befinder sig i 
en økonomisk vanskelig situation, 
opfylder en af betingelserne i artikel 22, 
stk. 1, opretter Kommissionen, hvis dette 
er ønskeligt, ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt et separat 
program, der skal gennemføres centralt i 
henhold til artikel 53, stk. 1, litra a), i 
Rådets forordning nr. 1605/2002, med 
henblik på at konsolidere midler, som har 
været suspenderet og/eller inddrevet, samt 
renteindtægterne eller de ubrugte midler 
tilhørende den pågældende medlemsstat, 
og bruge dem til at fremme væksten og de 
økonomiske resultater så effektivt som 
muligt, navnlig ved hjælp af 
infrastrukturprojekter, som gavner 
økonomien

Ændringsforslag 110

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 137 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6 a. Hvis en medlemsstat, som befinder sig 
i en økonomisk vanskelig situation, 
opfylder en af betingelserne i artikel 22, 
stk. 1, opretter Kommissionen, hvis dette 
er ønskeligt, ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt et separat 
program, der skal gennemføres centralt i 
henhold til artikel 53, stk. 1, litra a), i 
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Rådets forordning nr. 1605/2002, med 
henblik på at konsolidere midler, som har 
været suspenderet og/eller inddrevet, samt 
renteindtægterne eller de ubrugte midler 
tilhørende den pågældende medlemsstat, 
og bruge dem til at fremme væksten og de 
økonomiske resultater så effektivt som 
muligt, navnlig ved hjælp af 
infrastrukturprojekter, som gavner 
økonomien

Ændringsforslag 111

Forslag til forordning
Fjerde del – 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 ved 
sammensætning af udvalget.

Ændringsforslag 112

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 3 – led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- i tråd med de i artikel 7 og 8 opstillede 
principper.

Ændringsforslag 113

Forslag til forordning
Bilag IV – tabel – punkt 1 – tredje spalte “opfyldelseskriterier” 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Der foreligger en national eller regional 
forsknings- og innovationsstrategi for 

- Der foreligger en national eller regional 
forsknings- og innovationsstrategi for 
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intelligent specialisering, som intelligent specialisering, som

- er udarbejdet i tæt samarbejde med 
regionale interesserede parter

- er baseret på en SWOT-analyse om at 
koncentrere ressourcerne om en begrænset 
række forsknings- og innovationsprioriteter

- er baseret på en SWOT-analyse om at 
koncentrere ressourcerne om en begrænset 
række forsknings- og 
innovationsprioriteter, idet der tages 
hensyn til evalueringer på grundlag af 
tidligere erfaringer, hvor sådanne 
foreligger

- skitserer foranstaltninger til at stimulere 
private FTU-investeringer

- skitserer foranstaltninger til at stimulere 
private FTU-investeringer

skitserer mulige synergier med tiltag, som 
er iværksat under programmet Horisont 
2020

- indeholder et overvågnings- og 
revisionssystem.

- indeholder et overvågnings- og 
revisionssystem, som giver mulighed for 
en fleksibel gennemførelse af planen

- Medlemsstaten har vedtaget en ramme for 
tilgængelige budgetmidler til forskning og 
innovation.

- Medlemsstaten har vedtaget en ramme for 
tilgængelige budgetmidler til forskning og 
innovation samt programmer og 
prioritering af investeringer forbundet 
med EU-prioriteterne.

- Medlemsstaten har vedtaget en flerårig 
plan for budgetlægning og prioritering af 
investeringer, der er knyttet til EU's 
prioriteter (Det Europæiske Strategiforum 
for Forskningsinfrastrukturer – ESFRI).

- Medlemsstaten har vedtaget en flerårig 
plan for budgetlægning og prioritering af 
investeringer, der er knyttet til EU's 
prioriteter (Det Europæiske Strategiforum 
for Forskningsinfrastrukturer – ESFRI).

Ændringsforslag 114

Forslag til forordning
Bilag IV – tabel – punkt 2 – anden spalte “forhåndsbetingelse” – underpunkt 2.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2. Næste generation af 
accessinfrastruktur (NGA): Der foreligger 
nationale NGA-planer, som tager hensyn 
til regionale foranstaltninger med henblik 
på at nå EU's accessmål for 
højhastighedsinternet med fokus på 
områder, hvor markedet ikke leverer en 

2.2. Næste generation af 
accessinfrastruktur (NGA): Der foreligger 
nationale og/eller regionale NGA-planer, 
som tager hensyn til regionale 
foranstaltninger med henblik på at nå EU's 
accessmål for højhastighedsinternet og 
fremme territorial samhørighed med fokus 



AD\905587DA.doc 51/52 PE486.188v02-00

DA

åben infrastruktur til en overkommelig pris 
og i en passende kvalitet i 
overensstemmelse med EU's konkurrence-
og statsstøttebestemmelser og ikke sikrer 
sårbare grupper tilgængelige tjenester.

på områder, hvor markedet ikke leverer en 
åben infrastruktur til en overkommelig pris 
og i en passende kvalitet i 
overensstemmelse med EU's konkurrence-
og statsstøttebestemmelser og ikke sikrer 
sårbare grupper tilgængelige tjenester.

Ændringsforslag 115

Forslag til forordning
Bilag IV – tabel – punkt 2 – tredje spalte “opfyldelseskriterier” – underpunkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Der foreligger en national NGA-plan, 
som indeholder

- Der foreligger en national og/eller 
regional NGA-plan, som indeholder:

Ændringsforslag 116

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 2.1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forvaltningsmyndigheden inddrager 
følgende organer i informations- og pr-
foranstaltningerne i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis:

3. Forvaltningsmyndigheden inddrager 
mindst et af følgende organer i 
informations- og pr-foranstaltningerne i 
overensstemmelse med national lovgivning 
og praksis:

Begrundelse
Der kræves en vis fleksibilitet for at få inddraget de mest relevante organer i forhold til arten 
af den operation eller det projekt, i hvis forbindelse der skal træffes informations- og pr-
foranstaltninger.
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