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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag til forordning vedrører fastlæggelse af fælles bestemmelser for en 
række EU-fonde, herunder Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF). Det kompetente 
udvalg er Regionaludviklingsudvalget. Derfor fremsættes der blot nogle få bemærkninger, de 
fleste om fiskeri, i denne udtalelse.

Generelt er Kommissionens forslag positivt af tre væsentlige årsager:

– det udformer en mere integreret tilgang og forbedret harmonisering mellem de forskellige 
fonde;

– det indfører flere konditionaliteter, navnlig for så vidt angår bæredygtig udvikling og 
klimaændringer;

– det følger en bedre territorial tilgang, inklusive styrkelse af de lokale myndigheders rolle.

For så vidt angår generelle ændringsforslag foreslår ordføreren blot at tilføje mål om den 
biologiske mangfoldighed i nogle artikler for at styrke målet om bæredygtig udvikling.

På den anden side er ordføreren ud fra et politisk motiv modstander af den makroøkonomiske 
konditionalitet (artikel 21), som tvinger de europæiske regioner til at følge en stram 
budgetdisciplin.

For så vidt angår fiskeriaspekterne støtter ordføreren mange punkter i forslaget, som bidrager 
til at forbedre bæredygtigheden og til at skabe stabile fiskebestande og sikre beskæftigelsen.

Udkastet til udtalelse indeholder en række specifikke ændringsforslag:

– de lokale og regionale myndigheders rolle i forbindelse med gennemførelsen af fondene 
styrkes;

– nogle gennemførelsesforanstaltninger lettes;

– proportionalitetsprincippet udvides til at omfatte mindre støttemodtagere.

ÆNDRINGSFORSLAG

Fiskeriudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 54
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54) For at fremme traktatens mål om 
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.

(54) For at fremme traktatens mål om 
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 og fremme den 
økonomiske vækst og sociale 
samhørighed i EU-regioner, 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 for at konsolidere udviklingen. 
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.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 65

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(65) Hvis en by- eller 
territorialudviklingsstrategi forudsætter en 
integreret tilgang, fordi det drejer sig om 
investeringer under mere end et prioriteret 
felt under et eller flere operationelle 
programmer, bør foranstaltninger, der 

(65) Hvis en by- eller 
territorialudviklingsstrategi, som omfatter 
maritime aspekter og aspekter vedrørende 
fysisk planlægning, forudsætter en 
integreret tilgang, fordi det drejer sig om 
investeringer under mere end et prioriteret 
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støttes af fondene, gennemføres som en 
integreret territorial investering under et 
operationelt program.

felt under et eller flere operationelle 
programmer, bør foranstaltninger, der 
støttes af fondene, gennemføres som en 
integreret territorial investering under et 
operationelt program.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(70) Det er vigtigt, at offentligheden får 
kendskab til EU-fondenes resultater. 
Borgerne har ret til at vide, hvordan
Unionens økonomiske midler investeres. 
Ansvaret for at sikre, at offentligheden får 
relevante oplysninger, bør ligge hos både 
forvaltningsmyndighederne og 
støttemodtagerne. For at sikre en mere 
effektiv kommunikation til den brede 
offentlighed og kraftigere synergieffekter 
mellem de kommunikationsaktiviteter, der 
foregår på Kommissionens initiativ, skal de 
midler, der afsættes til 
kommunikationsforanstaltninger i henhold 
til denne forordning, også bidrage til den 
samlede kommunikation om Den
Europæiske Unions politiske prioriteringer, 
i det omfang de vedrører de overordnede 
målsætninger i denne forordning.

(70) Det er vigtigt, at offentligheden får 
kendskab til EU-fondenes resultater. 
Borgerne har ret til at vide, ikke blot hvilke 
af Unionens økonomiske midler der
investeres, men også hvilke procedurer 
der skal følges for at gøre brug af disse 
midler. Ansvaret for at sikre, at 
offentligheden får relevante oplysninger, 
bør ligge hos både 
forvaltningsmyndighederne og 
støttemodtagerne. For at sikre en mere 
effektiv kommunikation til den brede 
offentlighed og kraftigere synergieffekter 
mellem de kommunikationsaktiviteter, der 
foregår på Kommissionens initiativ, skal de 
midler, der afsættes til 
kommunikationsforanstaltninger i henhold 
til denne forordning, også bidrage til den 
samlede kommunikation om Den 
Europæiske Unions politiske prioriteringer, 
i det omfang de vedrører de overordnede 
målsætninger i denne forordning.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Anden del – afsnit I – artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Bestemmelser om gennemførelsen og 
anvendelsen af FSR-fondene, og især de 
finansielle og administrative ressourcer, 

5. Bestemmelser om gennemførelsen og 
anvendelsen af FSR-fondene, og især de 
finansielle og administrative ressourcer, 
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der er nødvendige for gennemførelsen af 
FSR-fondene i forbindelse med 
rapportering, evaluering, forvaltning og 
kontrol, skal tage hensyn til 
proportionalitetsprincippet i forbindelse 
med omfanget af den tildelte støtte.

der er nødvendige for gennemførelsen af 
FSR-fondene i forbindelse med 
rapportering, evaluering, forvaltning og 
kontrol, skal tage hensyn til 
proportionalitetsprincippet i forbindelse 
med omfanget af den tildelte støtte og 
støttemodtagernes størrelse og struktur.

Ændringsforslag 5

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer,
baseret på gældende miljølovgivning, at 
miljøbeskyttelseskrav, 
ressourceeffektivitet, beskyttelse af den 
biologiske mangfoldighed og af 
økosystemerne, modvirkning af og 
tilpasning til klimaforandringer, 
økosystembaseret modstandsdygtighed 
over for katastrofer og risikoforebyggelse 
og –styring fremmes under udarbejdelsen 
og gennemførelsen af partnerskabsaftalerne 
og indgår som mål i programmerne. 
Desuden sikres der bæredygtighed hvad 
angår opretholdelse og skabelse af 
beskæftigelse. Medlemsstaterne 
fremlægger oplysninger til understøttelse 
af målsætningerne vedrørende 
klimaforandringer og biologisk 
mangfoldighed ved anvendelse af den 
metodologi, som Kommissionen har 
vedtaget. Kommissionen vedtager denne 
metodologi ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt. 
Gennemførelsesretsakten vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 143, 
stk. 3.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Anden del – artikel 8 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Makroregionale strategier og 

havområdestrategier
FSR-fondene bidrager til makroregionale 
strategier og havområdestrategier, når 
medlemsstaterne og regionerne deltager i 
sådanne strategier. Kommissionen og de 
berørte medlemsstater sikrer, at fondene 
samordnes med disse strategier på 
niveauet for den fælles strategiske ramme, 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer for at sikre, at disse 
strategier tildeles tilstrækkelige midler fra 
fondene.

Begrundelse

Fondene bør samordnes tæt med makroregionale strategier og havområdestrategier for at 
sikre, at disse strategier tildeles tilstrækkelige midler fra fondene.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Anden del – afsnit II – kapitel I – artikel 9 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Anden del – afsnit II – kapitel I – artikel 9 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) støtte til overgangen til en 
lavemissionsøkonomi i alle sektorer

4) støtte til overgangen til en 
lavemissionsøkonomi baseret på 
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energibesparelser, effektivitet og 
anvendelse af vedvarende energi i alle 
sektorer

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Anden del – afsnit II – kapitel I – artikel 9 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) beskyttelse af miljøet og fremme en
ressourceeffektivitet

6) beskyttelse af miljøet og 
økosystemernes biologiske mangfoldighed
og fremme af ressourceeffektivitet

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Anden del – artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12 udgår
Vedtagelse og revision
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.
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.
Senest seks måneder efter vedtagelsen af 
en revideret fælles strategisk ramme skal 
medlemsstaterne, om nødvendigt, foreslå 
ændringer af deres partnerskabsaftale og 
programmer for at sikre, at de er i 
overensstemmelse med den reviderede 
fælles strategiske ramme.
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Begrundelse

Den fælles strategiske ramme har central betydning. Den skal derfor vedtages efter den 
almindelige lovgivningsprocedure og ikke ved en delegeret retsakt.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Anden del – afsnit II – kapitel I – artikel 14 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Anden del – afsnit II – kapitel II – artikel 14 – litra d – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) de foranstaltninger, der er truffet for at 
inddrage partnere, og deres rolle i 
udarbejdelsen af partnerskabsaftalen og 
statusrapporten, jf. artikel 46

iv) de foranstaltninger, der er truffet for at 
gennemføre princippet om forvaltning på 
flere niveauer og for at inddrage partnere, 
og deres rolle i udarbejdelsen af 
partnerskabsaftalen og statusrapporten, jf. 
artikel 46, samt i udarbejdelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af programmer som fastlagt 
i den i artikel 3 omhandlede europæiske 
adfærdskodeks

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Anden del – afsnit II – kapitel III – artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne vurderer, om de 2. Medlemsstaterne vurderer, om de 
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gældende forhåndsbetingelser er overholdt. gældende forhåndsbetingelser er overholdt.
Forhåndsbetingelser finder udelukkende 
anvendelse i det omfang, hvori de er 
direkte knyttet til fondenes gennemførelse.

Begrundelse

Forhåndsbetingelser gør det muligt at øge fondenes effektivitet og absorption. Ikke desto 
mindre må de ikke komplicere tingene for medlemsstaterne og forvaltningsmyndighederne. 
De bør derfor være direkte knyttet il investeringer i forbindelse med samhørighedspolitikken.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Anden del – afsnit II – kapitel III – 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, kan Kommissionen 
anmode medlemsstaten om at foreslå 
ændringer til de pågældende programmer. 
Reagerer medlemsstaten ikke på denne 
anmodning, eller reagerer den ikke 
tilfredsstillende inden for en frist på tre 
måneder, kan Kommissionen suspendere 
hele budgetforpligtelsen eller en del deraf 
til en prioritet under et operationelt 
program efter den procedure, der er fastsat 
i de fondsspecifikke regler.

Begrundelse

Den resultatrelaterede sanktionsordning er for automatisk. Inden der gribes til suspension af 
betalinger, bør Kommissionen kræve, at programmer, der anses for at have nået for dårlige 
resultater, omlægges for at tage fat på årsagerne til de dårlige resultater.
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Anden del – afsnit II – kapitel IV – artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betingelser vedrørende samordningen af 
medlemsstaternes økonomiske politikker

udgår

1. Kommissionen kan anmode en 
medlemsstat om at revidere og foreslå 
ændringer af sin partnerskabsaftale og de 
relevante programmer, hvis det er 
nødvendigt:
a) for at understøtte gennemførelsen af en 
henstilling fra Rådet, der er rettet til den 
pågældende medlemsstat, og som er 
vedtaget i overensstemmelse med 
traktatens artikel 121, stk. 2, og/eller 
artikel 148, stk. 4, eller for at understøtte 
gennemførelsen af foranstaltninger, der 
er henvendt til den pågældende 
medlemsstat, og som er vedtaget i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
136, stk. 1
b) for at understøtte gennemførelsen af en 
henstilling fra Rådet, der er rettet til den 
pågældende medlemsstat, og som er 
vedtaget i overensstemmelse med 
traktatens artikel 126, stk. 7
c) for at understøtte gennemførelsen af en 
henstilling fra Rådet, der er rettet til den 
pågældende medlemsstat, og som er 
vedtaget i overensstemmelse med artikel 7, 
stk. 2, i forordning (EU) nr. .../2011 [om 
forebyggelse og korrektion af 
makroøkonomiske ubalancer], forudsat at 
ændringerne anses for at være 
nødvendige for at korrigere de 
makroøkonomiske ubalancer, eller
d) for at maksimere de disponible FSR-
fondes virkninger for vækst og 
konkurrenceevne, jf. stk. 4, hvis en 
medlemsstat opfylder en af følgende 
betingelser: 
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i) Den får stillet finansiel støtte fra 
Unionen til rådighed i medfør af 
forordning (EU) nr. 407/2010.
ii) Den får stillet mellemfristet finansiel 
støtte til rådighed i medfør af Rådets 
forordning (EF) nr. 332/200229.
(iii) Den får stillet finansiel støtte til 
rådighed i form af et ESM-lån i henhold 
til traktaten om oprettelse af den 
europæiske stabiliseringsmekanisme.
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 
højst en måned.
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.
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 tilpasningsprogrammet eller det 
aftalememorandum, der er undertegnet 
med den pågældende medlemsstat.
5. Hvis medlemsstaten ikke imødekommer 
Kommissionens anmodning, jf. stk. 1, 
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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.
6. Kommissionen suspenderer ved hjælp 
af gennemførelsesretsakter en del af eller 
alle betalingerne og forpligtelserne til de 
pågældende programmer, hvis:
a) Rådet beslutter, at medlemsstaten ikke 
efterkommer de særlige foranstaltninger, 
Rådet har vedtaget i henhold til traktatens 
artikel 136, stk. 1
b) Rådet i henhold til traktatens artikel 
126, stk. 8, eller artikel 126, stk. 11, 
beslutter, at den pågældende medlemsstat 
ikke har truffet effektive foranstaltninger 
for at rette op på sit uforholdsmæssigt 
store underskud
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 
en afgørelse om manglende opfyldelse af 
kravene, jf. artikel 10, stk. 4, i nævnte 
forordning
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
e) bestyrelsen for den europæiske 
stabiliseringsmekanisme konkluderer, at 
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betingelsen knyttet til en finansiel støtte til 
rådighed i form af et ESM-lån til den 
pågældende medlemsstat ikke er opfyldt, 
og som en konsekvens heraf beslutter ikke 
at udbetale den stabilitetsstøtte, der er ydet 
til den.
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, især hvad angår 
suspensionens virkninger for den 
pågældende medlemsstats økonomi.
8. 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:
a) Rådet har besluttet, at medlemsstaten 
efterkommer de særlige foranstaltninger, 
Rådet har vedtaget i henhold til traktatens 
artikel 136, stk. 1
b) proceduren vedrørende 
uforholdsmæssigt store underskud er 
suspenderet, jf. artikel 9 i forordning (EF) 
nr. 1467/97, eller Rådet i henhold til 
traktatens artikel 126, stk. 12, har 
besluttet at ophæve afgørelsen om, at der 
foreligger ent uforholdsmæssigt stort 
overskud
c) Rådet i overensstemmelse med artikel 8, 
stk. 2, i forordning (EU) nr. [...] [EIP-
forordningen] har godkendt den 
korrigerende handlingsplan, som den 
pågældende medlemsstat har forelagt, 
eller proceduren i forbindelse med 
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uforholdsmæssigt store ubalancer er 
suspenderet, jf. artikel 10, stk. 5, i nævnte 
forordning, eller Rådet har afsluttet 
proceduren i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store ubalancer, jf. 
artikel 11 i nævnte forordning
d) Kommissionen har konkluderet, at 
medlemsstaten 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 
har tilladt udbetaling af den finansielle 
støtte, der er ydet til den pågældende 
medlemsstat, eller
e) bestyrelsen for den europæiske 
stabiliseringsmekanisme har konkluderet, 
at betingelsen knyttet til en finansiel støtte 
til rådighed i form af et ESM-lån til den 
pågældende medlemsstat er opfyldt, og 
som en konsekvens heraf besluttet at 
udbetale den stabilitetsstøtte, der er ydet til 
den.
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.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Anden del – afsnit III – kapitel I – artikel 23 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Der skal tilskyndes til gennemførelsen 
af flerfondsprogrammer (EFRU, ESF, 
Samhørighedsfonden, ELFUL og EHFF). 
Kommissionen træffer med henblik herpå 
alle de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at gøre det muligt at 
udarbejde og gennemføre sådanne 
programmer under overholdelse af 
proportionalitetsprincippet.
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Begrundelse

Gennemførelsen af flerfondsprogrammer bør fremmes.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Anden del – afsnit III – kapitel I – artikel 24 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvert program, bortset fra dem, hvor der 
ydes teknisk bistand under et særligt 
program, indeholder det vejledende 
støttebeløb, der skal anvendes til 
målsætningerne vedrørende 
klimaforandringer.

5. Hvert program, bortset fra dem, hvor der 
ydes teknisk bistand under et særligt 
program, indeholder det vejledende 
støttebeløb, der skal anvendes til 
målsætningerne vedrørende 
klimaforandringer og biologisk 
mangfoldighed, herunder målsætninger 
vedrørende Natura 2000.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Anden del – afsnit III – kapitel I – artikel 26 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anmodninger om ændring af programmer, 
der indgives af en medlemsstat, skal være 
behørigt begrundet og skal navnlig 
fastsætte de forventede virkninger af 
ændringerne af programmet for EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst og de specifikke mål, der er 
fastsat i programmet, under hensyntagen til 
den fælles strategiske ramme og 
partnerskabsaftalen. De ledsages af det 
reviderede program og, hvor det er 
relevant, en revideret partnerskabsaftale.

Anmodninger om ændring af programmer, 
der indgives af en medlemsstat, skal være 
behørigt begrundet og skal navnlig 
fastsætte de forventede virkninger af 
ændringerne af programmet for EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv udvikling og de specifikke mål, 
der er fastsat i programmet, under 
hensyntagen til den fælles strategiske 
ramme og partnerskabsaftalen. De ledsages 
af det reviderede program og, hvor det er 
relevant, en revideret partnerskabsaftale.
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Anden del – afsnit III – kapitel II – artikel 29 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvælgelse og godkendelse af alle 
lokaludviklingsstrategier skal være 
afsluttet senest den 31. december 2015.

Fristerne for udvælgelse og godkendelse 
af lokaludviklingsstrategier skal være:

a) den 31. december 2015 for fornyelse af 
eksisterende strategier og 
b) den 31. december 2016 for nye 
strategier.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Anden del – afsnit IX – kapitel III – artikel 78 – stk. 4 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Fristerne for frigørelse finder ikke 
anvendelse på den årlige
budgetforpligtelse vedrørende det samlede 
årlige bidrag for 2014.

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle regioner, hvis BNP pr. indbygger i 
perioden 2007-2013 var mindre end 75 % 
af EU-25-gennemsnittet i 
referenceperioden, men hvis BNP pr. 
indbygger er over 75 % af EU-27-
gennemsnittet for BNP, modtager en 
strukturfondstildeling på mindst to 
tredjedele af deres tildeling for 2007-2013.

Alle 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 over 75 % af EU-27-
gennemsnittet for BNP, modtager fra hver 
af strukturfondene en 
strukturfondstildeling på mindst to 
tredjedele af deres tildeling for 2007-2013 
for at konsolidere udviklingen.
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Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Tredje del – afsnit II – kapitel I – artikel 87 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et operationelt program omfatter 
prioriterede felter. Et prioriteret felt skal 
vedrøre én fond for en regionskategori og 
svare til et tematisk mål, jf. dog artikel 52, 
og omfatte en eller flere 
investeringsprioriteter under det tematiske 
mål i overensstemmelse med de 
fondsspecifikke regler. For ESF kan et 
prioriteret felt i behørigt begrundede 
tilfælde kombinere investeringsprioriteter 
fra forskellige tematiske mål, der er fastsat 
i artikel 9, nr. 8)-11), for at lette deres 
bidrag til andre prioriterede felter.

1. Et operationelt program omfatter 
prioriterede felter. Et prioriteret felt kan i 
behørigt begrundede tilfælde omfatte en 
eller flere kategorier af regioner og
kombinere komplementære
investeringsprioriteter fra forskellige 
tematiske mål og fra forskellige fonde i 
overensstemmelse med de særlige regler 
for de pågældende fonde.

Begrundelse

Gennemførelsen af flerfondsprogrammer bør fremmes.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Tredje del – afsnit V – artikel 110 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medfinansieringssatsen for den 
supplerende tildeling i henhold til artikel 
84, stk. 1, litra e), må højst udgøre 50 %.

udgår

Samme medfinansieringssats gælder for 
den supplerende tildeling i henhold til 
artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 
.../2012 [ETS-forordningen].
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