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Ændringsforslag 19
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Som led i princippet om delt 
forvaltning bør man fastlægge 
betingelserne for, at Kommissionen kan 
udøve sine beføjelser til at gennemføre 
Den Europæiske Unions almindelige 
budget, jf. traktatens artikel 317, og 
klarlægge medlemsstaternes ansvar med 
hensyn til samarbejde. Kommissionen bør 
på baggrund af disse betingelser kunne få 
sikkerhed for, at medlemsstaterne bruger 
FSR-fondene lovligt og formelt rigtigt 
samt i overensstemmelse med princippet 
om forsvarlig økonomisk forvaltning, jf. 
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
1605/2002 af 25. juni 2002 om 
finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget11. Medlemsstaterne og de organer, 
de har udpeget i det øjemed, bør være 
ansvarlige for gennemførelsen af 
programmer på det rette territoriale niveau 
i overensstemmelse med medlemsstatens 
institutionelle, retlige og finansielle 
rammer. Bestemmelserne sikrer endvidere, 
at opmærksomheden rettes mod behovet 
for at sikre komplementaritet og 
sammenhæng i EU-interventionerne, 
proportionalitet i de administrative 
ordninger og en reduktion af den 
administrative byrde for modtagerne af 
støtte fra FSR-fondene.

(8) I henhold til traktatens artikel 317 skal 
Kommissionen på eget ansvar og inden 
for rammerne af de tildelte midler 
gennemføre budgettet i samarbejde med 
medlemsstaterne og i overensstemmelse 
med bestemmelserne i de forordninger, 
der er vedtaget med henblik på at 
gennemføre traktatens artikel 322, i 
overensstemmelse med princippet om 
forsvarlig økonomisk forvaltning.
Medlemsstaterne skal samarbejde med 
Kommissionen om at sikre, at midlerne 
anvendes i overensstemmelse med 
principperne om forsvarlig økonomisk 
forvaltning. Medlemsstaterne og de 
organer, de har udpeget i det øjemed, bør 
være ansvarlige for gennemførelsen af 
programmer på det rette territoriale niveau 
i overensstemmelse med medlemsstatens 
institutionelle, retlige og finansielle 
rammer. Bestemmelserne sikrer endvidere, 
at opmærksomheden rettes mod behovet 
for at sikre komplementaritet og 
sammenhæng i EU-interventionerne, 
proportionalitet i de administrative 
ordninger og en reduktion af den 
administrative byrde for modtagerne af 
støtte fra FSR-fondene.

Or. ro

Ændringsforslag 20
Hermann Winkler
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Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(9) For henholdsvis partnerskabsaftalen og 
de enkelte programmer bør en medlemsstat 
for så vidt angår de forfatningsmæssige, 
retlige og finansielle forhold tilrettelægge 
et partnerskab med repræsentanter for 
kompetente regionale og lokale 
myndigheder, bymyndigheder og andre 
offentlige myndigheder, økonomiske 
interesseorganisationer og 
arbejdsmarkedets parter og organer, der 
repræsenterer civilsamfundet, herunder 
miljøpartnere, ikke-statslige organisationer 
samt organer, som er ansvarlige for at 
fremme ligestilling og ikke-
forskelsbehandling. Formålet med et sådant 
partnerskab er at overholde princippet om 
flerniveaustyring, sikre, at aktørerne har 
ejerskab i forhold til de planlagte 
interventioner, og bygge videre på de 
relevante aktørers erfaringer og knowhow. 

Or. de

Ændringsforslag 21
Markus Pieper

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) FSR-fondenes mål bør søges 
virkeliggjort inden for rammerne af en 
bæredygtig udvikling og Unionens fremme 
af målet om at beskytte og forbedre miljøet 

(12) FSR-fondenes mål bør søges 
virkeliggjort inden for rammerne af en 
bæredygtig udvikling og Unionens fremme 
af målet om at beskytte og forbedre miljøet 
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som fastsat i traktatens artikel 11 og 19 
under hensyntagen til princippet om, at 
forureneren betaler. I tråd med ønsket om 
at afsætte mindst 20 % af EU-budgettet til 
målene vedrørende klimaforandringer bør 
medlemsstaterne fremlægge oplysninger 
om støtten til målene vedrørende 
klimaforandringer ved anvendelse af en 
metodologi, der fastlægges af 
Kommissionen ved en 
gennemførelsesretsakt.

som fastsat i traktatens artikel 11 og 19 
under hensyntagen til princippet om, at 
forureneren betaler.

Or. de

Begrundelse

At bruge 20 % af EU's budgetmidler på klimabeskyttelsesmålene var til dato Kommissionens 
forslag til den nye FFR, som stadig skal forhandles, og derfor bør disse forhastede tal i slettes 
denne sammenhæng.

Ændringsforslag 22
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Kommissionen bør ved en delegeret 
retsakt vedtage en fælles strategisk ramme, 
som omsætter EU-målene til nøgleaktioner 
for FSR-fondene med henblik på at 
udstikke en klarere strategisk kurs for 
programmeringsprocessen på 
medlemsstaternes og regionernes niveau. 
Den fælles strategiske ramme bør lette en 
sektoriel og territorial samordning af EU-
interventionerne under FSR-fonde med 
andre relevante EU-politikker og 
-instrumenter.

(14) Kommissionen bør 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 
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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.

Or. en

Ændringsforslag 23
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Kommissionen bør ved en delegeret 
retsakt vedtage en fælles strategisk ramme,
som omsætter EU-målene til 
nøgleaktioner for FSR-fondene med 
henblik på at udstikke en klarere strategisk 
kurs for programmeringsprocessen på 
medlemsstaternes og regionernes niveau. 
Den fælles strategiske ramme bør lette en 
sektoriel og territorial samordning af EU-
interventionerne under FSR-fonde med 
andre relevante EU-politikker og 
-instrumenter.

(14) I en fælles strategisk ramme i bilaget 
til denne forordning konkretiseres EU-
målene med henblik på at udstikke en 
klarere strategisk kurs for 
programmeringsprocessen på 
medlemsstaternes og regionernes niveau. 
Den fælles strategiske ramme bør lette en 
sektoriel og territorial samordning af EU-
interventionerne under FSR-fonde med 
andre relevante EU-politikker og 
-instrumenter.

Or. de
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Ændringsforslag 24
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 25
Hermann Winkler

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

(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 
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 
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forhåndsbetingelse ikke er opfyldt, bør 
Kommissionen have beføjelse til at 
suspendere betalinger til programmet.

Or. de

Ændringsforslag 26
Aldo Patriciello

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

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

Or. it

Begrundelse

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

Ændringsforslag 27
Markus Pieper

Forslag til forordning



AM\900821DA.doc 9/58 PE488.023v01-00

DA

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 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. 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 
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 sikre, at den økonomisk 
spændte situation ikke skærpes yderligere.

Or. de

Ændringsforslag 28
Hermann Winkler
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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.

Or. de

Ændringsforslag 29
Hermann Winkler

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 

udgår
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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 
princippet om ligebehandling mellem 
medlemsstaterne og navnlig tage hensyn 
til suspensionens virkninger for den 
pågældende medlemsstats økonomi. 
Suspensionerne bør ophæves, og der bør 
atter stilles fondsmidler til rådighed for 
den pågældende medlemsstat, så snart 
medlemsstaten træffer de fornødne 
foranstaltninger.

Or. de

Ændringsforslag 30
Markus Pieper

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) En tættere forbindelse mellem 
samhørighedspolitikken og Unionens 

(19) En tættere forbindelse mellem 
samhørighedspolitikken og Unionens 
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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 
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. 

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 
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 
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situation.

Or. de

Ændringsforslag 31
Markus Pieper

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Kommissionen vedtager efter 
anmodning fra den pågældende 
medlemsstat en ad hoc-afgørelse om de 
forskrifter og betingelser, der er gældende 
for dette program, på grundlag af de 
midler, der opstår fra korrektioner og 
udsættelser fra strukturfondene og 
Samhørighedsfonden.

Or. de

Ændringsforslag 32
Aldo Patriciello

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it
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Begrundelse

Begrebet forklares mere nøjagtigt.

Ændringsforslag 33
Markus Pieper

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.

Or. de

Ændringsforslag 34
Markus Pieper

Forslag til forordning
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Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) For at sikre en effektiv, retfærdig og 
bæredygtig virkning af FSR-fondenes 
interventioner bør der fastsættes 
bestemmelser, som sikrer, at investeringer i 
erhvervsvirksomheder og infrastrukturer er 
langsigtede, og som forhindrer, at FSR-
fondene udnyttes til at skabe en uretmæssig 
fordel. Erfaringerne har vist, at en periode 
på fem år er en passende 
minimumsperiode, undtagen når 
statsstøttereglerne foreskriver en anden 
periodelængde. ESF-støttede 
foranstaltninger og foranstaltninger, der 
ikke indebærer produktive investeringer 
eller infrastrukturinvesteringer, bør 
udelukkes fra de generelle varighedskrav, 
medmindre sådanne krav er afledt af de 
gældende statsstøtteregler, og bidrag til 
eller fra finansielle instrumenter bør 
udelukkes.

(41) For at sikre en effektiv, retfærdig og 
bæredygtig virkning af FSR-fondenes 
interventioner bør der fastsættes 
bestemmelser, som sikrer, at investeringer i 
erhvervsvirksomheder og infrastrukturer er 
langsigtede, og som forhindrer, at FSR-
fondene udnyttes til at skabe en uretmæssig 
fordel. Erfaringerne har vist, at en periode 
på 10 år er en passende minimumsperiode, 
undtagen når statsstøttereglerne foreskriver 
en anden periodelængde. ESF-støttede 
foranstaltninger og foranstaltninger, der 
ikke indebærer produktive investeringer 
eller infrastrukturinvesteringer, bør 
udelukkes fra de generelle varighedskrav, 
medmindre sådanne krav er afledt af de 
gældende statsstøtteregler, og bidrag til 
eller fra finansielle instrumenter bør 
udelukkes.

Or. de

Begrundelse

Jf. artikel 77; Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens femte 
samhørighedsrapport og om en strategien for samhørighedspolitikken for perioden efter 2013 
(2011/2035(INI)).

Ændringsforslag 35
Markus Pieper

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 
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arbejdspladser på eksisterende 
placeringer i EU med henblik på at sikre, 
at fællesskabsfinansieringen ikke støtter 
udflytninger inden for Unionen.

Or. de

Ændringsforslag 36
Markus Pieper

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.

Or. de

Ændringsforslag 37
Markus Pieper

Forslag til forordning
Betragtning 41 c (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 
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end tidligere fokuseres på investeringer i 
forskning og udvikling hhv. i højere grad 
at tilbyde denne indirekte via 
infrastrukturstøtte.

Or. de

Ændringsforslag 38
Markus Pieper

Forslag til forordning
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) For at tilskynde til finansiel disciplin 
bør der fastlægges ordninger for frigørelse 
af en given del af budgetforpligtelsen 
under et program, navnlig hvis et beløb kan 
udelukkes fra frigørelsen, f.eks. når 
forsinkelserne i gennemførelsen skyldes 
omstændigheder, som er uafhængige af den 
berørte part, eller som er unormale eller 
uforudselige, og hvis følger ikke kan 
undgås på trods af den udviste omhu.

(51) For at tilskynde til finansiel disciplin 
bør der fastlægges ordninger for frigørelse 
af en given del af budgetforpligtelsen 
under et program, navnlig hvis et beløb kan 
udelukkes fra frigørelsen, f.eks. når 
forsinkelserne i gennemførelsen skyldes 
omstændigheder, som er uafhængige af den 
berørte part, eller som er unormale eller 
uforudselige, og hvis følger ikke kan 
undgås på trods af den udviste omhu. Hvis 
en medlemsstat er ramt af en vanskelig 
finansiel situation, bør Kommissionen 
efter anmodning fra medlemsstaten 
overtage forvaltningen af midlerne og 
udarbejde et konkret program, der 
navnlig støtter den økonomiske vækst i 
den pågældende medlemsstat.

Or. de

Ændringsforslag 39
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Betragtning 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54) For at fremme traktatens mål om (54) For at fremme traktatens mål om 
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økonomisk, social og territorial 
samhørighed bør målet om "investeringer i 
vækst og beskæftigelse" støtte alle 
regioner. For at give en afbalanceret og 
gradueret støtte og afspejle det økonomiske 
udviklingsniveau bør midler under dette 
mål fordeles fra EFRU og ESF mellem 
mindre udviklede regioner, 
overgangsregioner og mere udviklede 
regioner efter deres bruttonationalprodukt 
(BNP) pr. indbygger i forhold til EU-
gennemsnittet. For at sikre 
strukturfondsinvesteringernes 
bæredygtighed på lang sigt bør regioner, 
hvis BNP pr. indbygger i perioden 2007-
2013 var mindre end 75 % af EU-25-
gennemsnittet i referenceperioden, men 
hvis BNP pr. indbygger er vokset til over 
75 % af EU-27-gennemsnittet, modtage 
mindst to tredjedele af deres tildeling for 
2007-2013. Medlemsstater, hvis 
bruttonationalindkomst (BNI) pr. 
indbygger er på mindre end 90 % af EU-
gennemsnittet bør støttes via målet om 
"investeringer i vækst og beskæftigelse" fra 
Samhørighedsfonden.

økonomisk, social og territorial 
samhørighed bør målet om "investeringer i 
vækst og beskæftigelse" støtte alle 
regioner. For at give en afbalanceret og 
gradueret støtte og afspejle det økonomiske 
udviklingsniveau bør midler under dette 
mål fordeles fra EFRU og ESF mellem 
mindre udviklede regioner, 
overgangsregioner og mere udviklede 
regioner efter deres bruttonationalprodukt 
(BNP) pr. indbygger i forhold til EU-
gennemsnittet. For at sikre 
strukturfondsinvesteringernes 
bæredygtighed på lang sigt bør regioner, 
som i perioden 2007-2013 har modtaget 
støtte i forbindelse med målet om 
konvergens, men hvis BNP pr. indbygger 
er vokset til over 75 % af EU-27-
gennemsnittet, modtage mindst to 
tredjedele af deres tildeling for 2007-2013. 
Medlemsstater, hvis 
bruttonationalindkomst (BNI) pr. 
indbygger er på mindre end 90 % af EU-
gennemsnittet bør støttes via målet om 
"investeringer i vækst og beskæftigelse" fra 
Samhørighedsfonden.

Or. de

Ændringsforslag 40
Hermann Winkler

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

Or. de
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Ændringsforslag 41
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Betragtning 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(59) For så vidt angår fondene og med 
henblik på at sikre en passende tildeling til 
hver regionskategori bør der 
grundlæggende overføres midler mellem 
de forskellige regioner undtagen under 
behørigt begrundede omstændigheder i 
forbindelse med opfyldelse af et eller flere 
tematiske mål og for højst 30 % af den 
samlede bevilling for denne 
regionskategori.

Or. de

Ændringsforslag 42
Markus Pieper

Forslag til forordning
Betragtning 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(60) For at sikre en reel økonomisk 
virkning bør støtten fra fondene i henhold 
til denne forordning ikke erstatte 
medlemsstaternes offentlige udgifter eller 
tilsvarende strukturpolitiske udgifter. For at 
støtte fra strukturfondene tager hensyn til 
en større økonomisk sammenhæng, bør 
niveauet for de offentlige udgifter desuden 
fastlægges under henvisning til de 
almindelige makroøkonomiske betingelser, 
hvorunder finansieringen finder sted på 
grundlag af de indikatorer, der er fastsat i 
stabilitets- og konvergensprogrammerne, 
der forelægges årligt af medlemsstaterne i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 

(60) For at sikre en reel økonomisk 
virkning bør støtten fra fondene i henhold 
til denne forordning ikke erstatte 
medlemsstaternes offentlige udgifter eller 
tilsvarende strukturpolitiske udgifter. For at 
støtte fra strukturfondene tager hensyn til 
en større økonomisk sammenhæng, bør 
niveauet for de offentlige udgifter desuden 
fastlægges under henvisning til de 
almindelige makroøkonomiske betingelser, 
hvorunder finansieringen finder sted på 
grundlag af de indikatorer, der er fastsat i 
stabilitets- og konvergensprogrammerne, 
der forelægges årligt af medlemsstaterne i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
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1466/1997 af 7. juli 1997 om styrkelse af 
overvågningen af budgetstillinger samt 
overvågning og samordning af økonomiske 
politikker13. Kommissionens verificering af 
additionalitetsprincippet bør koncentrere 
sig om de medlemsstater, hvor mindre 
udviklede regioner og overgangsregioner 
omfatter mindst 15 % af befolkningen, på 
grund af omfanget af de finansielle 
midler, de tildeles.

1466/1997 af 7. juli 1997 om styrkelse af 
overvågningen af budgetstillinger samt 
overvågning og samordning af økonomiske 
politikker13. Kommissionens verificering af 
additionalitetsprincippet bør omfatte alle 
regioner.

Or. de

Ændringsforslag 43
Markus Pieper

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.

Or. de

Ændringsforslag 44
Markus Pieper

Forslag til forordning
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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.

Or. de

Ændringsforslag 45
Markus Pieper

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, flytning 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 
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i den forgangne støtteperiode har bevist
sin pålidelighed.

Or. de

Ændringsforslag 46
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Betragtning 88

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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almindeligt anerkendte, omfanget af 
finansielle korrektioner, ændring af bilag 
og de særlige foranstaltninger, der er 
nødvendige for at lette overgangen fra 
forordning (EF) nr. 1083/2006. 
Kommissionen bør ligeledes tillægges 
beføjelser til at ændre bilag I og IV for at 
tilgodese fremtidige behov for tilpasning. 
Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau.

Or. de

Ændringsforslag 47
Hermann Winkler

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 

(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 
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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.

store projekter, afgørelser om fælles 
handlingsplaner, afgørelser om suspension 
af betalinger og afgørelser om finansielle 
korrektioner.

Or. de

Ændringsforslag 48
Markus Pieper

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 

(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 
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af betalinger og afgørelser om finansielle 
korrektioner.

af betalinger og afgørelser om finansielle 
korrektioner samt afgørelser om særskilte 
programmer for medlemsstater i 
finansielle vanskeligheder.

Or. de

Ændringsforslag 49
Markus Pieper

Forslag til forordning
Første del – artikel 2 – stk. 2 – punkt 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19) "regionskategori": opdeling af regioner 
i kategorierne "mindre udviklede regioner", 
"overgangsregioner" og "mere udviklede 
regioner", jf. artikel 82, stk. 2

19) "regionskategori": opdeling af regioner 
i kategorierne "mindre udviklede regioner" 
og "mere udviklede regioner", jf. artikel 
82, stk. 2

Or. de

Ændringsforslag 50
Krišjānis Kariņš

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. FSR-fondene yder gennem flerårige 
programmer støtte, som supplerer 
nationale, regionale og lokale 
interventioner, med henblik på at forfølge 
EU-strategien for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst 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.

Or. en
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Ændringsforslag 51
Krišjānis Kariņš

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.

Or. en

Ændringsforslag 52
Krišjānis Kariņš

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 
gennemføres i tæt samarbejde mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne i 
overensstemmelse med 
nærhedsprincippet.

Or. en

Ændringsforslag 53
Hermann Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne og de organer, de har 
udpeget i dette øjemed, er ansvarlige for 
gennemførelsen af programmer og udfører 
deres opgaver i henhold til denne 
forordning og de fondsspecifikke regler på 
det rette territoriale niveau i 
overensstemmelse med medlemsstatens 
institutionelle, retlige og finansielle
rammer og i overensstemmelse med denne 
forordning og de fondsspecifikke regler.

4. Medlemsstaterne eller det territoriale 
niveau, som er fastsat i de institutionelle, 
retlige og finansielle rammer i 
medlemsstaten, og de organer, de har 
udpeget i dette øjemed, er ansvarlige for 
gennemførelsen af programmer og udfører 
deres opgaver i henhold til denne 
forordning og de fondsspecifikke regler i 
overensstemmelse med denne forordning 
og de fondsspecifikke regler.

Or. de

Ændringsforslag 54
Silvia-Adriana Ţicău

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 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.

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 
innovative foranstaltninger på 
Kommissionens initiativ i henhold til 
artikel 9 i EFRU-forordningen og teknisk 
bistand på Kommissionens initiativ.

Or. ro
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Ændringsforslag 55
Markus Pieper

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 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.

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.

Or. de

Ændringsforslag 56
Kent Johansson

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, bl.a. gennem overvågning, 
rapportering og evaluering, samt 
gennemsigtighed i 
udvælgelsesprocedurerne ved at 
understrege behovet for, at begrundelser 
fremlægges offentligt.
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Or. en

Ændringsforslag 57
Silvia-Adriana Ţicău

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 virkningsfuld og effektiv 
udnyttelse af FSR-fondene ved at sikre, at 
de opstillede mål bliver nået, og gennem 
overvågning, rapportering og evaluering.

Or. ro

Ændringsforslag 58
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Anden del – artikel 5 – stk. 1 – indledning

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:

Or. de

Ændringsforslag 59
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
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Anden del – artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 140 
vedrørende en europæisk adfærdskodeks, 
som opstiller mål og kriterier til støtte for 
gennemførelsen af partnerskaber og til 
fremme af udveksling af oplysninger, 
erfaringer, resultater og god praksis blandt 
medlemsstaterne.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter inden for 
tre måneder efter vedtagelsen af denne 
forordning i overensstemmelse med artikel 
140 vedrørende en europæisk 
adfærdskodeks, som opstiller mål og 
kriterier til støtte for gennemførelsen af 
partnerskaber og til fremme af udveksling 
af oplysninger, erfaringer, resultater og god 
praksis blandt medlemsstaterne.

Or. ro

Ændringsforslag 60
Silvia-Adriana Ţicău

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 sikres i forbindelse med 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
programmerne.

Or. ro

Ændringsforslag 61
Kent Johansson

Forslag til forordning
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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 
integrering af kønsaspektet fremmes i 
forbindelse med udarbejdelsen,
gennemførelsen og evalueringen af 
programmerne.

Or. {EN}en

Ændringsforslag 62
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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 og 19 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.

Or. en

Ændringsforslag 63
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Anden del – artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer
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at miljøbeskyttelseskrav, 
ressourceeffektivitet, modvirkning af og 
tilpasning til klimaforandringer, 
modstandsdygtighed over for katastrofer 
og risikoforebyggelse og –styring fremmes 
under udarbejdelsen og gennemførelsen af 
partnerskabsaftalerne og programmerne. 
Medlemsstaterne fremlægger oplysninger 
til understøttelse af målsætningerne 
vedrørende klimaforandringer ved 
anvendelse af den metodologi, som 
Kommissionen har vedtaget. 
Kommissionen vedtager denne metodologi 
ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. 
Gennemførelsesretsakten vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 143, 
stk. 3.

på grundlag af eksisterende 
miljølovgivning, at miljøbeskyttelseskrav,
ressourceeffektivitet, biodiversitet og 
økosystembeskyttelse, modvirkning af og 
tilpasning til klimaforandringer,
økosystembaseret modstandsdygtighed 
over for katastrofer og risikoforebyggelse 
og –styring fremmes under udarbejdelsen 
og gennemførelsen af partnerskabsaftalerne
og inkluderes som mål i programmerne. 
Medlemsstaterne fremlægger oplysninger 
til understøttelse af målsætningerne 
vedrørende klimaforandringer og 
biodiversitet ved anvendelse af den 
metodologi, som Kommissionen har 
vedtaget. Kommissionen vedtager denne 
metodologi ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt. 
Gennemførelsesretsakten vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 143, 
stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 64
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Anden del – artikel 9 – stk. 1 – punkt 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

Or. ro

Ændringsforslag 65
Aldo Patriciello
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Forslag til forordning
Anden del – artikel 9 – stk. 1 – punkt 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 konkurrenceevnen, navnlig 
for de små og mellemstore virksomheder 
og deres net, landbrugssektoren (for 
ELFUL) og fiskeri- og akvakultursektoren
(for EHFF)

Or. it

Begrundelse

Indsatsen under regionalpolitikken med sigte på at styrke den økonomiske konkurrenceevne er 
koncentreret omkring de små og mellemstore virksomheder. Også de store virksomheder 
spiller imidlertid en betydelig strukturskabende rolle, f.eks. som partnere i udviklingen af 
industridistrikterne. I tråd med flagskibsinitiativet "En integreret industripolitik for en 
globaliseret verden" er det nødvendigt at bevare muligheden for at støtte de store 
virksomheder, også selv om der fortsat fokuseres på SMV'erne.

Ændringsforslag 66
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) støtte til overgangen til en 
lavemissionsøkonomi i alle sektorer

4) støtte til overgangen til en effektiv 
økonomi baseret på vedvarende energi i 
alle sektorer

Or. en

Ændringsforslag 67
Aldo Patriciello

Forslag til forordning
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Anden del – artikel 9 – stk. 1 – punkt 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

Or. it

Begrundelse

Forløbet mod nedbringelsen af forureningen udvides til andre forurenende stoffer end kulstof.

Ændringsforslag 68
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) støtte til overgangen til en 
lavemissionsøkonomi i alle sektorer

4) udbredelse af fremstillingsvirksomhed 
og støtte til overgangen til en 
lavemissionsøkonomi i alle sektorer

Or. ro

Ændringsforslag 69
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Anden del – artikel 9 – stk. 1 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) fremme af tilpasning til 
klimaforandringer og risikoforebyggelse og 
-styring

5) fremme af økosystembaseret tilpasning 
til klimaforandringer og risikoforebyggelse 
og -styring

Or. en
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Ændringsforslag 70
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. ro

Ændringsforslag 71
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Anden del – artikel 9 – stk. 1 – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) beskyttelse af miljøet og fremme af 
ressourceeffektivitet

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

Or. en

Ændringsforslag 72
Aldo Patriciello

Forslag til forordning
Anden del – artikel 9 – stk. 1 – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) beskyttelse af miljøet og fremme af 
ressourceeffektivitet

6) beskyttelse af miljø og kulturarv og 
fremme af kendskab til og effektiv brug af 
ressourcerne
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Or. it

Begrundelse

Blandt de tematiske mål for FSR-fondene er det væsentligt at medtage beskyttelsen af 
kulturarven. Forslaget er i øvrigt i tråd med artikel 5, stk. 6, litra c), i forordningen om Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Ændringsforslag 73
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Anden del – artikel 9 – stk. 1 – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) beskyttelse af miljøet og fremme af 
ressourceeffektivitet

6) beskyttelse af miljøet, biodiversitet og 
økosystemer og fremme af 
ressourceeffektivitet

Or. en

Ændringsforslag 74
Philippe Lamberts

Forslag til forordning
Anden del – artikel 9 – stk. 1 – punkt 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

Or. en

Ændringsforslag 75
Silvia-Adriana Ţicău
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Forslag til forordning
Anden del – artikel 9 – stk. 1 – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

7) fremme af bæredygtig transport i alle 
regioner, med særlig prioritering af 
mindre udviklede regioners forbindelse til 
den transeuropæiske 
transportinfrastruktur, og afskaffelse af 
flaskehalsproblemer i vigtige 
netinfrastrukturer

Or. ro

Ændringsforslag 76
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) fremme af beskæftigelse og støtte til 
arbejdskraftens mobilitet

8) øgning af beskæftigelse og støtte til 
arbejdskraftens mobilitet

Or. ro

Ændringsforslag 77
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) investeringer i uddannelse, 
kvalifikationer og livslang læring

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

Or. ro
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Ændringsforslag 78
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Anden del – artikel 9 – stk. 1 – punkt 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

styrkelse af den institutionelle kapacitet, 
herunder kapacitetsopbygning for 
partnere nævnt i artikel 5, navnlig lokale 
og regionale myndigheder samt 
civilsamfundsorganisationer, og effektiv 
og innovativ offentlig forvaltning.

Or. en

Ændringsforslag 79
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a) styrkelse af økonomisk, social og 
territorial samhørighed

Or. ro

Ændringsforslag 80
Silvia-Adriana Ţicău

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 -
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synergier

Or. ro

Ændringsforslag 81
Krišjānis Kariņš

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.

Or. en

Ændringsforslag 82
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Anden del – artikel 12 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vedtagelse og revision Revision

Or. ro

Ændringsforslag 83
Hermann Winkler

Forslag til forordning
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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 findes i 
bilaget til denne forordning.

Or. de

Ændringsforslag 84
Hermann Winkler

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.

Or. de

Ændringsforslag 85
Silvia-Adriana Ţicău

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 

Hvis 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 
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strategisk ramme ved en delegeret retsakt i 
overensstemmelse med artikel 142.

strategisk ramme ved en delegeret retsakt i 
overensstemmelse med artikel 142.

Or. ro

Ændringsforslag 86
Silvia-Adriana Ţicău

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.

1. 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.

Or. ro

Ændringsforslag 87
Hermann Winkler

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.

Or. de

Ændringsforslag 88
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
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Anden del – artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a
Kommissionen er en ligeværdig partner 
for hver medlemsstat og er i samme grad 
ansvarlig for opnåelsen af Europa 2020-
strategiens mål.

Or. ro

Ændringsforslag 89
Krišjānis Kariņš

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

Or. en

Ændringsforslag 90
Kent Johansson

Forslag til forordning
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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

Or. en

Ændringsforslag 91
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Anden del – artikel 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

Or. ro

Ændringsforslag 92
Hermann Winkler

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

Or. de

Ændringsforslag 93
Markus Pieper

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

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

Or. de

Ændringsforslag 94
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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 målbare 
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

Or. en
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Ændringsforslag 95
Markus Pieper

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

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

Or. de

Ændringsforslag 96
Krišjānis Kariņš

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.

Or. en
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Ændringsforslag 97
Silvia-Adriana Ţicău

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 
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.

Or. ro

Ændringsforslag 98
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Anden del – artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en medlemsstat foreslår en ændring 
af partnerskabsaftalen, foretager 
Kommissionen en evaluering i 
overensstemmelse med stk. 1, og vedtager, 
hvis det er relevant, en afgørelse i form af 
en gennemførelsesretsakt om godkendelse 
af ændringen.

3. Hvis en medlemsstat foreslår en ændring 
af partnerskabsaftalen, foretager 
Kommissionen en evaluering i 
overensstemmelse med stk. 1, og vedtager
inden for en måned en afgørelse i form af 
en gennemførelsesretsakt om godkendelse 
af ændringen.

Or. ro
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Ændringsforslag 99
Hermann Winkler

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. Disse forhåndsbetingelser skal 
nødvendigvis stå i tæt indholdsmæssig 
forbindelse med den effektive 
gennemførelse af FSR-fondene.

Or. de

Ændringsforslag 100
Silvia-Adriana Ţicău

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. 
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
med udgangspunkt i en evaluering af 
årsager og relevante omstændigheder.

Or. ro
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Ændringsforslag 101
Markus Pieper

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

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. Disse forhåndsbetingelser skal 
nødvendigvis stå i tæt indholdsmæssig 
forbindelse med den effektive 
gennemførelse af FSR-fondene.

Or. de

Ændringsforslag 102
Hermann Winkler

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

Or. de

Ændringsforslag 103
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
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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.

En medlemsstat kan på eget initiativ 
beslutte at oprette en national 
resultatreserve, der indeholder 5 % af 
medlemsstatens samlede tildelte midler, til 
fordel for målet om investeringer i vækst 
og beskæftigelse.

Or. en

Begrundelse

En obligatorisk resultatreserve vil forhindre en effektiv samhørighedspolitik, idet der vil blive 
opstillet mål, der er nemme at opnå, for at kunne modtage de midler, der er sat til side.
Derfor bør resultatreserven ikke være obligatorisk. Medlemsstaterne kan vælge at oprette den 
på nationalt plan.

Ændringsforslag 104
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro

Ændringsforslag 105
Silvia-Adriana Ţicău
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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.

Or. ro

Ændringsforslag 106
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Anden del – artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udgår

Or. de

Ændringsforslag 107
Krišjānis Kariņš

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. På grundlag af gennemgangen i 2019 
vedtager Kommissionen en afgørelse i 
form af en gennemførelsesretsakt med 
henblik på for hver FSR-fond og hver 
medlemsstat at fastslå de programmer og 
prioriteter, for hvilke delmålene er nået. 
Medlemsstaterne foreslår en fordeling af 
resultatreserven til de programmer og 
prioriteter, der er anført i den pågældende 

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

Or. en

Ændringsforslag 108
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Anden del – artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en resultatgennemgang 
dokumenterer, at en prioritet ikke har 
realiseret de delmål, der er fastsat i 
resultatrammen, kan Kommissionen 
suspendere en mellemliggende betaling 
eller en del deraf til en prioritet under et 
operationelt program efter den procedure, 
der er fastsat i de fondsspecifikke regler.

3. Hvis en resultatgennemgang 
dokumenterer, at en prioritet ikke har 
realiseret de delmål, der er fastsat i 
resultatrammen, skal Kommissionen i 
samarbejde med medlemsstaten træffe de 
nødvendige foranstaltninger.

Or. ro

Ændringsforslag 109
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af den endelige rapport om 
gennemførelsen af programmet fastslår, at 
der er alvorlige mangler med hensyn til 
realisering af målene opstillet i 

4. Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af den endelige rapport om 
gennemførelsen af programmet fastslår, at 
der er alvorlige mangler med hensyn til 
realisering af målene opstillet i 
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resultatrammen, kan den anvende 
finansielle korrektioner i forbindelse med 
de pågældende prioriteter i 
overensstemmelse med de fondsspecifikke 
regler. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende de kriterier og den metode, der 
anvendes til at fastlægge, hvilket niveau af 
finansiel korrektion der skal anvendes.

resultatrammen, kan den anvende 
finansielle korrektioner i forbindelse med 
de pågældende prioriteter i 
overensstemmelse med de fondsspecifikke 
regler. Kommissionen tillægges efter 
konsultation med de berørte 
medlemsstater og i samarbejde med disse
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
142 vedrørende de kriterier og den metode, 
der anvendes til at fastlægge, hvilket 
niveau af finansiel korrektion der skal 
anvendes.

Or. ro

Ændringsforslag 110
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Anden del – artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udgår

Or. de

Ændringsforslag 111
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Anden del – artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaten forelægger efter højst en 
måned et forslag til ændring af 
partnerskabsaftalen og de relevante 
programmer. Kommissionen fremsætter 
om nødvendigt bemærkninger højst en 
måned efter forelæggelsen af 
ændringerne, og medlemsstaten 
genfremlægger i så fald et forslag efter 

2. Medlemsstaten udarbejder i samarbejde 
med Kommissionen efter højst en måned et 
forslag til ændring af partnerskabsaftalen 
og de relevante programmer.
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højst en måned.

Or. ro

Ændringsforslag 112
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Anden del – artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen ikke har fremsat 
bemærkninger, eller hvis der er taget 
hensyn til dens bemærkninger på 
tilfredsstillende vis, vedtager
Kommissionen hurtigst muligt en 
afgørelse om godkendelse af ændringerne 
af partnerskabsaftalen og de relevante 
programmer.

3. Kommissionen vedtager en afgørelse om 
godkendelse af ændringerne af 
partnerskabsaftalen og de relevante 
programmer inden for 15 dage efter den 
første aftalte ændring.

Or. ro

Ændringsforslag 113
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Anden del – artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset stk. 1 kan Kommissionen, hvis 
en medlemsstat får stillet finansiel støtte til 
rådighed i henhold til stk. 1, litra d), og 
støtten er knyttet til et tilpasningsprogram, 
uden forslag fra medlemsstaten ændre 
partnerskabsaftalen og programmerne med 
henblik på at maksimere de disponible 
FSR-fondes virkninger for vækst og 
konkurrenceevne. For at sikre en effektiv 
gennemførelse af partnerskabsaftalen og de 
relevante programmer inddrages 
Kommissionen i forvaltningen heraf, 
således som det er angivet i 

4. Uanset stk. 1 kan Kommissionen, hvis 
en medlemsstat får stillet finansiel støtte til 
rådighed i henhold til stk. 1, litra d), og 
støtten er knyttet til et tilpasningsprogram, 
i samarbejde med den berørte medlemsstat
ændre partnerskabsaftalen og 
programmerne med henblik på at 
maksimere de disponible FSR-fondes 
virkninger for vækst og konkurrenceevne. 
For at sikre en effektiv gennemførelse af 
partnerskabsaftalen og de relevante 
programmer inddrages Kommissionen i 
forvaltningen heraf, således som det er 
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tilpasningsprogrammet eller det 
aftalememorandum, der er undertegnet 
med den pågældende medlemsstat.

angivet i tilpasningsprogrammet eller det 
aftalememorandum, der er undertegnet 
med den pågældende medlemsstat.

Or. ro

Ændringsforslag 114
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Anden del – artikel 21 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis medlemsstaten ikke imødekommer 
Kommissionens anmodning, jf. stk. 1,
eller ikke efter højst en måned på 
tilfredsstillende vis besvarer 
Kommissionens bemærkninger, jf. stk. 2, 
kan Kommissionen senest tre måneder 
efter fremsættelsen af sine bemærkninger 
vedtage en afgørelse i form af en 
gennemførelsesretsakt, som suspenderer
en del af eller alle betalingerne til de 
pågældende programmer.

udgår

Or. ro

Ændringsforslag 115
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Anden del – artikel 21 – stk. 6 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Rådet i overensstemmelse med artikel 8, 
stk. 3, i forordning (EU) nr. .../2011 [om 
forebyggelse og korrektion af 
makroøkonomiske ubalancer] 
konkluderer, at medlemsstaten ad to på 
hinanden følgende omgange ikke har 
forelagt en tilfredsstillende korrigerende 
handlingsplan, eller hvis Rådet vedtager 

udgår
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en afgørelse om manglende opfyldelse af 
kravene, jf. artikel 10, stk. 4, i nævnte 
forordning

Or. ro

Ændringsforslag 116
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Anden del – artikel 21 – stk. 6 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Kommissionen konkluderer, at 
medlemsstaten ikke har truffet 
foranstaltninger til at gennemføre det 
tilpasningsprogram, der er omhandlet i 
forordning (EU) nr. 407/2010 eller (EF) 
nr. 332/2002, og som konsekvens heraf 
beslutter ikke at tillade udbetaling af den 
finansielle støtte, der er ydet til den 
pågældende medlemsstat, eller

udgår

Or. ro

Ændringsforslag 117
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Anden del – artikel 21 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Når Kommissionen beslutter at 
suspendere alle eller en del af betalingerne 
eller forpligtelserne, jf. henholdsvis stk. 5
og 6, sikrer den, at suspensionen er i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet og effektiv, 
under hensyntagen til den pågældende 
medlemsstats økonomiske og sociale 
forhold og under overholdelse af princippet 
om ligebehandling af medlemsstaterne, 

7. Når Kommissionen beslutter at 
suspendere alle eller en del af betalingerne 
eller forpligtelserne, jf. stk. 6, sikrer den, at 
suspensionen er i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet og effektiv, 
under hensyntagen til den pågældende 
medlemsstats økonomiske og sociale 
forhold og under overholdelse af princippet 
om ligebehandling af medlemsstaterne, 
især hvad angår suspensionens virkninger 
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især hvad angår suspensionens virkninger 
for den pågældende medlemsstats 
økonomi.

for den pågældende medlemsstats 
økonomi.

Or. ro

Ændringsforslag 118
Markus Pieper

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 Rådets 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 målene i denne forordnings artikel 
21, stk. 4 – størst mulig forøgelse af 
indvirkningen fra de tilgængelige midler 
på væksten og konkurrenceevnen.
_________

1 EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1-13.

Or. de

Ændringsforslag 119
Silvia-Adriana Ţicău
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Forslag til forordning
Anden del – artikel 21 – stk. 8 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen ophæver straks 
suspensionen af betalinger og forpligtelser, 
hvis medlemsstaten har foreslået ændringer 
af partnerskabsaftalen og de relevante 
programmer ifølge Kommissionens 
anmodning og Kommissionen har 
godkendt ændringerne, og, hvis det er 
relevant:

Kommissionen ophæver straks 
suspensionen af betalinger og forpligtelser, 
hvis medlemsstaten har foreslået ændringer 
af partnerskabsaftalen og de relevante 
programmer, og, hvis det er relevant:

Or. ro

Ændringsforslag 120
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Anden del – artikel 21 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samtidig beslutter Rådet efter forslag fra 
Kommissionen at genopføre de 
suspenderede forpligtelser på budgettet, jf. 
artikel 8 i Rådets forordning (EU) nr. [...] 
om fastlæggelse af den flerårige finansielle 
ramme for årene 2014-2020.

Samtidig beslutter Rådet efter forslag fra 
Kommissionen straks at genopføre de 
suspenderede forpligtelser på budgettet, jf. 
artikel 8 i Rådets forordning (EU) nr. [...] 
om fastlæggelse af den flerårige finansielle 
ramme for årene 2014-2020.

Or. ro

Ændringsforslag 121
Markus Pieper

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstater, der opfylder en af 
betingelserne i stk. 1, litra a), b) eller c), 
kan for at stabilisere deres økonomiske 
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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, størst mulige forøgelse af 
indvirkningen fra de tilgængelige midler 
på væksten og konkurrenceevnen.

Or. de


