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KORT BEGRUNDELSE

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

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

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

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

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

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

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

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 9 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Bestræbelserne under regionalpolitikken på at øge den økonomiske konkurrenceevne er 
koncentreret omkring små og mellemstore virksomheder. Dog spiller større virksomheder 
også en vigtig rolle for strukturpolitikken, for eksempel som partnere i udviklingen af 
industriklynger. I overensstemmelse med flagskibsinitiativet “en industripolitik for en 
globaliseret verden” bør muligheden af støtte til store virksomheder fortsat være til stede, 
selvom vægten fortsat hovedsagelig skal lægges på SMV’er. 

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 9 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) beskyttelse af miljøet og fremme en 
ressourceeffektivitet

(6) beskyttelse af miljøet og kulturarven 
og fremme af ressourceeffektivitet

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende at optage beskyttelse af kulturarven blandt de tematiske mål for midlerne 
under den fælles strategiske ramme. Dette forslag stemmer desuden overens med artikel 5, 
stk. 6, litra c, i forslaget til forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 9 – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) styrkelse af den institutionelle 
kapacitet og effektiv offentlig forvaltning 
og sikring af strategiske retningslinjer for 
territorial udvikling på alle 
styringsniveauer gennem Den 
Europæiske Unions territoriale 
dagsorden.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. en

Begrundelse

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

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

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 11 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 14, litra a, punkt iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Article 14 - point (b) - subpoint (i)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Begrundelse

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

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

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 51 - stk. 1 - litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 7 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Bilag IV – tabel – punkt 1 – tredje spalte “opfyldelseskriterier” – underpunkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaten har vedtaget en flerårig 
plan for budgetlægning og prioritering af 

udgår
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investeringer, der er knyttet til EU's 
prioriteter (Det Europæiske Strategiforum 
for Forskningsinfrastrukturer – ESFRI).

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Bilag IV – tabel – punkt 1 – tredje spalte “opfyldelseskriterier” – underpunkt 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tager hensyn til EU’s prioriteter og 
programmer på området for forskning og 
innovation (Horisont 2020).

Or. en

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2. Næste generation af 
accessinfrastruktur (NGA): Der foreligger 
nationale NGA-planer, som tager hensyn 
til regionale foranstaltninger med henblik 
på at nå EU's accessmål for 
højhastighedsinternet med fokus på 
områder, hvor markedet ikke leverer en 
åben infrastruktur til en overkommelig pris 
og i en passende kvalitet i 
overensstemmelse med EU's konkurrence-
og statsstøttebestemmelser og ikke sikrer 
sårbare grupper tilgængelige tjenester.

2.2. Næste generation af 
accessinfrastruktur (NGA): Der foreligger 
nationale og/eller regionale NGA-planer, 
som tager hensyn til regionale 
foranstaltninger med henblik på at nå EU's 
accessmål for højhastighedsinternet og 
fremme territorial samhørighed med 
fokus på områder, hvor markedet ikke 
leverer en åben infrastruktur til en 
overkommelig pris og i en passende 
kvalitet i overensstemmelse med EU's 
konkurrence- og statsstøttebestemmelser 
og ikke sikrer sårbare grupper tilgængelige 
tjenester.

Or. en
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Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der foreligger en national NGA-plan, som 
indeholder

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

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Bilag V, punkt 2.1., afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

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


