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Ændringsforslag 170
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Ifølge traktatens artikel 174 skal 
Unionen for at styrke sin økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed stræbe 
efter at formindske forskellene mellem de 
forskellige områders udviklingsniveauer og 
forbedre situationen for de mindst 
begunstigede områder eller øer med særlig 
vægt på landdistrikter, områder i en 
industriel overgangsproces og områder, der 
lider af alvorlige naturbetingede eller 
demografiske ulemper af permanent art. 
Ifølge traktatens artikel 175 skal Unionen 
støtte virkeliggørelsen af disse mål med 
den virksomhed, som den udøver gennem 
Den Europæiske Udviklings- og 
Garantifond for Landbruget, 
Udviklingssektionen, Den Europæiske 
Socialfond, Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske 
Investeringsbank og andre instrumenter.

Ifølge traktatens artikel 174 skal Unionen 
for at styrke sin økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed stræbe efter at 
formindske forskellene mellem de 
forskellige områders udviklingsniveauer og 
forbedre situationen for de mindst 
begunstigede områder eller øer med særlig 
vægt på landdistrikter, områder i en 
industriel overgangsproces og områder, der 
lider af alvorlige naturbetingede eller 
demografiske ulemper af permanent art, 
bl.a. de nordligste meget tyndt befolkede 
områder samt øområder, 
grænseoverskridende områder og 
bjergområder. For at maksimere effekten 
af støtten bør man desuden, når det er på 
sin plads, tage hensyn til ugunstigt stillede 
byområder og fjerntliggende grænsebyer.
Ifølge traktatens artikel 175 skal Unionen 
støtte virkeliggørelsen af disse mål med 
den virksomhed, som den udøver gennem 
Den Europæiske Udviklings- og 
Garantifond for Landbruget, 
Udviklingssektionen, Den Europæiske 
Socialfond, Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske 
Investeringsbank og andre instrumenter.

Or. es

Begrundelse

Man bør tage hensyn til såvel de områder, der er omhandlet i artikel 174, samt ugunstigt 
stillede byområder, landdistrikter i tilbagegang og fjerntliggende grænsebyer.
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Ændringsforslag 171
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Ifølge traktatens artikel 174 skal 
Unionen for at styrke sin økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed stræbe 
efter at formindske forskellene mellem de 
forskellige områders udviklingsniveauer og 
forbedre situationen for de mindst 
begunstigede områder eller øer med særlig 
vægt på landdistrikter, områder i en 
industriel overgangsproces og områder, der 
lider af alvorlige naturbetingede eller 
demografiske ulemper af permanent art. 
Ifølge traktatens artikel 175 skal Unionen 
støtte virkeliggørelsen af disse mål med 
den virksomhed, som den udøver gennem 
Den Europæiske Udviklings- og 
Garantifond for Landbruget, 
Udviklingssektionen, Den Europæiske 
Socialfond, Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske 
Investeringsbank og andre instrumenter.

(1) Ifølge traktatens artikel 174 skal 
Unionen for at styrke sin økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed stræbe 
efter at formindske forskellene mellem de 
forskellige områders udviklingsniveauer og 
forbedre situationen for de mindst 
begunstigede områder. I de pågældende 
områder skal der være særlig fokus på 
landdistrikter, områder i en industriel 
overgangsproces og områder, der lider af 
alvorlige naturbetingede eller demografiske 
ulemper af permanent art, bl.a. de 
nordligste meget tyndt befolkede områder 
samt øområder, grænseoverskridende 
områder og bjergområder . Ifølge 
traktatens artikel 175 skal Unionen støtte 
virkeliggørelsen af disse mål med den 
virksomhed, som den udøver gennem Den 
Europæiske Udviklings- og Garantifond 
for Landbruget, Udviklingssektionen, Den 
Europæiske Socialfond, Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, Den 
Europæiske Investeringsbank og andre 
instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 172
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine, Vilja Savisaar-Toomast

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Ifølge traktatens artikel 174 skal 
Unionen for at styrke sin økonomiske, 

(1) Ifølge traktatens artikel 174 skal 
Unionen for at styrke sin økonomiske, 
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sociale og territoriale samhørighed stræbe 
efter at formindske forskellene mellem de 
forskellige områders udviklingsniveauer og 
forbedre situationen for de mindst 
begunstigede områder eller øer med særlig 
vægt på landdistrikter, områder i en 
industriel overgangsproces og områder, der 
lider af alvorlige naturbetingede eller 
demografiske ulemper af permanent art. 
Ifølge traktatens artikel 175 skal Unionen 
støtte virkeliggørelsen af disse mål med 
den virksomhed, som den udøver gennem 
Den Europæiske Udviklings- og 
Garantifond for Landbruget, 
Udviklingssektionen, Den Europæiske 
Socialfond, Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske 
Investeringsbank og andre instrumenter.

sociale og territoriale samhørighed stræbe 
efter at formindske forskellene mellem de 
forskellige områders udviklingsniveauer og 
forbedre situationen for de mindst 
begunstigede områder. Blandt de 
pågældende områder skal der særlig være 
fokus på landdistrikter, områder i en 
industriel overgangsproces og områder, der 
lider af alvorlige naturbetingede eller 
demografiske ulemper af permanent art, 
bl.a. de nordligste meget tyndt befolkede 
områder samt øområder, 
grænseoverskridende områder og 
bjergområder. Ifølge traktatens artikel 175 
skal Unionen støtte virkeliggørelsen af 
disse mål med den virksomhed, som den 
udøver gennem Den Europæiske 
Udviklings- og Garantifond for 
Landbruget, Udviklingssektionen, Den 
Europæiske Socialfond, Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, Den 
Europæiske Investeringsbank og andre 
instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 173
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Ifølge traktatens artikel 174 skal 
Unionen for at styrke sin økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed stræbe 
efter at formindske forskellene mellem de 
forskellige områders udviklingsniveauer og 
forbedre situationen for de mindst 
begunstigede områder eller øer med særlig 
vægt på landdistrikter, områder i en 
industriel overgangsproces og områder, der 
lider af alvorlige naturbetingede eller 
demografiske ulemper af permanent art. 
Ifølge traktatens artikel 175 skal Unionen 

(1) Ifølge traktatens artikel 174 skal 
Unionen for at styrke sin økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed stræbe 
efter at formindske forskellene mellem de 
forskellige områders udviklingsniveauer og 
forbedre situationen for de mindst 
begunstigede områder. Blandt disse 
områder bør der lægges særlig vægt på 
landdistrikter, områder i en industriel 
overgangsproces og områder, der lider af 
alvorlige naturbetingede eller demografiske 
ulemper af permanent art, f.eks. øområder. 
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støtte virkeliggørelsen af disse mål med 
den virksomhed, som den udøver gennem 
Den Europæiske Udviklings- og 
Garantifond for Landbruget, 
Udviklingssektionen, Den Europæiske 
Socialfond, Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske 
Investeringsbank og andre instrumenter.

Ifølge traktatens artikel 175 skal Unionen 
støtte virkeliggørelsen af disse mål med 
den virksomhed, som den udøver gennem 
Den Europæiske Udviklings- og 
Garantifond for Landbruget, 
Udviklingssektionen, Den Europæiske 
Socialfond, Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske 
Investeringsbank og andre instrumenter.

Or. fr

Ændringsforslag 174
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I overensstemmelse med 
konklusionerne fra Det Europæiske Råd 
den 17. juni 2010, hvorved EU-strategien 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst blev vedtaget, bør Unionen og 
medlemsstaterne skabe intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst, samtidig 
med at de fremmer en harmonisk udvikling 
i Unionen og mindsker regionale forskelle.

(2) I overensstemmelse med 
konklusionerne fra Det Europæiske Råd 
den 17. juni 2010, hvorved EU-strategien 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst blev vedtaget, bør Unionen og 
medlemsstaterne skabe intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst, samtidig 
med at de fremmer en harmonisk udvikling 
i Unionen og mindsker regionale forskelle. 
Samhørighedspolitikken spiller en 
fremtrædende rolle i bestræbelserne på at 
nå EU's 2020-mål, og en sund 
selvstændig samhørighedspolitik er en 
forudsætning for en vellykket 
gennemførelse af denne strategi;

Or. en

Ændringsforslag 175
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
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Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Strukturfondene skal i deres 
udformning og anvendelse afspejle 
prioriteterne og principperne for "Small 
Business Act" for Europa, især princippet 
"Tænk småt først";

Or. en

Ændringsforslag 176
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) I betragtning af, at de referencedata, 
der anvendes til kategorisering og 
fordeling af samhørighedsstøtten mellem 
regionerne og medlemsstaterne i den 
usædvanlige krisesituation, som EU har 
befundet sig i siden 2008, ikke 
nødvendigvis giver et troværdigt billede af 
de økonomiske og sociale effekter for 
disse regioner, er det nødvendigt at 
revidere eller justere dataene for at 
tilpasse dem til regionernes reelle 
konvergensniveau senest to år efter 
periodens start.

Or. es

Ændringsforslag 177
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
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Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Regionerne i den yderste periferi bør 
nyde godt af særlige foranstaltninger og 
yderligere midler som kompensation for de 
ulemper, som følger af de faktorer, der er 
omhandlet i traktatens artikel 349.

(5) Regionerne i den yderste periferi bør 
nyde godt af særlige foranstaltninger og 
yderligere midler som kompensation for de 
ulemper, som følger af de faktorer, der er 
omhandlet i traktatens artikel 349, navnlig 
den fjerne beliggenhed, deres status som 
øsamfund, deres ringe størrelse, 
topografien, det hårde klima og den 
økonomiske afhængighed af et begrænset 
antal produkter.

Or. pt

Begrundelse

Yderligere information under traktatens artikel 349. På grund af de særlige forhold er det 
vigtigt, at den indgår i den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 178
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Regionerne i den yderste periferi bør 
nyde godt af særlige foranstaltninger og 
yderligere midler som kompensation for de 
ulemper, som følger af de faktorer, der er 
omhandlet i traktatens artikel 349.

(5) Regionerne i den yderste periferi bør 
nyde godt af særlige foranstaltninger og 
tilstrækkeligt med ekstra midler for at tage 
hensyn til den økonomiske og sociale 
strukturelle situation og som 
kompensation for de ulemper, som følger 
af de faktorer, der er omhandlet i traktatens 
artikel 349.

Or. es

Begrundelse

I henhold til artikel 349 i TEUF er begrebet "meget fjern beliggenhed” karakteriseret ved 
summen af en række permanente faktorer, hvis vedvarenhed og kombination alvorligt 
vanskeliggør og hæmmer disse regioner i deres udvikling. Det er nødvendigt, at disse 
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regioner som minimum bliver behandlet på samme måde som i perioden 2007-2013.

Ændringsforslag 179
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
Maurice Ponga

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Regionerne i den yderste periferi bør 
nyde godt af særlige foranstaltninger og
yderligere midler som kompensation for de 
ulemper, som følger af de faktorer, der er 
omhandlet i traktatens artikel 349.

(5) Regionerne i den yderste periferi bør 
nyde godt af særlige tilpassede
foranstaltninger samt af yderligere midler 
som kompensation for de ulemper, som 
følger af de faktorer, der er omhandlet i 
traktatens artikel 349.

Or. fr

Ændringsforslag 180
Richard Seeber

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Regioner, der som følge af deres 
geografiske placering står foran særlige 
udfordringer, som for eksempel 
bjergområder, skal nyde godt af særlige 
foranstaltninger og tilstrækkelige midler 
som kompensation for de ulemper, som 
følger af deres geografiske placering;

Or. de

Begrundelse

Bjergområder står over for naturbetinget særlige udfordringer. De skal kæmpe med mange 
forskellige typer problemer, f.eks. udvandring og økonomiske ulemper. En integreret tilgang 
til støtte gennem strukturfonde er altså her særligt nødvendig.
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Ændringsforslag 181
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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 
budget. 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) 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 og de valgte 
regionale og lokale myndigheders ansvar 
med hensyn til samarbejde. Kommissionen 
bør på baggrund af disse betingelser kunne 
få sikkerhed for, at medlemsstaterne og de 
valgte regionale og lokale myndigheder
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 
budget. Medlemsstaterne, de valgte 
regionale og lokale myndigheder samt 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. fr
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Ændringsforslag 182
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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 
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,
organer, som er ansvarlige for at fremme 
ligestilling mellem kønnene og ikke-
forskelsbehandling, samt ikke-statslige 
organisationer, som fremmer social 
integration, og organisationer, der er 
aktive inden for kultur-, uddannelses- og 
ungdomspolitik. Der bør være særlig 
fokus på grupper, som kan blive berørt af 
programmerne, og som kun vanskeligt 
kan øve indflydelse på dem. Samarbejdet 
med parterne bør følge bedste praksis. For 
at fremme gruppernes inddragelse og 
deltagelse i alle 
programmeringsprocessens faser, bør 
medlemsstaterne hver især sikre 
tilstrækkelig teknisk bistand. 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. Derfor bør parterne 
repræsentere de forskellige territoriale 
niveauer i overensstemmelse med 
medlemsstaternes institutionelle struktur.
Parterne bør udvælge og udpege de 
medlemmer, som skal repræsentere dem i 
overvågningsudvalget. Kommissionen bør 
tillægges beføjelser til at vedtage 
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delegerede retsakter om en adfærdskodeks 
for at sikre, at partnerne konsekvent 
inddrages i forberedelsen, gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen af 
partnerskabsaftaler og programmer.

Or. en

Ændringsforslag 183
Peter Simon

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 
gennem indgåelse af en 
partnerskabsaftale med de kompetente 
regionale og lokale myndigheder, 
bymyndigheder tilrettelægge et 
partnerskab. Medlemsstaterne arbejder i 
overensstemmelse med deres 
institutionelle, retlige og finansielle 
rammer også sammen med økonomiske 
interesseorganisationer og 
arbejdsmarkedets parter, andre offentlige 
myndigheder 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.
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Or. de

Begrundelse

På grund af byernes betydning for en effektiv samhørighedspolitik bør man udover de 
regionale og lokale myndigheder også eksplicit nævne bymyndighederne af hensyn til 
præciseringen.

Ændringsforslag 184
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 
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. es
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Begrundelse

Fastsættelsen af en adfærdskodeks undergraver princippet om flerniveaustyring. Vi mener, at 
den enkelte medlemsstat bør beslutte, hvordan den vil inddrage partnerne i overensstemmelse 
med dens egen politiske, sociale og økonomiske struktur. Desuden findes der allerede 
tilstrækkeligt med retningslinjer og guidelines vedrørende samhørighedspolitikken.

Ændringsforslag 185
Hermann Winkler

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, kirkerne, 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.

Or. de
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Ændringsforslag 186
Ramona Nicole Mănescu

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
på basis af medlemsstatens nationale 
reformprogram 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. 
Medlemsstaterne bør sikre, at partnerne 
konsekvent inddrages i forberedelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af partnerskabsaftaler og 
programmer.

Or. en

Ændringsforslag 187
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For henholdsvis partnerskabsaftalen og 
de enkelte programmer bør en medlemsstat 

(9) For henholdsvis partnerskabsaftalen og 
de enkelte programmer bør en medlemsstat
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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.

tilrettelægge et partnerskab ved indgåelse 
af en partnerskabsaftale med de 
kompetente regionale og 
lokalemyndigheder og økonomiske 
interesseorganisationer og 
arbejdsmarkedets parter. Medlemsstaterne 
bør også, i overensstemmelse med deres 
institutionelle, retlige og finansielle 
rammer, samarbejde i partnerskaber 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.

Or. en

Ændringsforslag 188
László Surján

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 

(9) For henholdsvis partnerskabsaftalen og 
de enkelte programmer bør en medlemsstat 
så tidligt som muligt i forløbet 
tilrettelægge et partnerskab med 
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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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 189
Younous Omarjee

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

(9) For henholdsvis partnerskabsaftalen og 
de enkelte programmer bør medlemsstaten 
og de valgte regionale og lokale 
myndigheder tilrettelægge et partnerskab 
med andre kompetente 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 
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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.

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.

Or. fr

Ændringsforslag 190
Tamás Deutsch

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 

(9) For henholdsvis partnerskabsaftalen og 
de enkelte programmer bør en medlemsstat 
tilrettelægge et partnerskab ved at indgå en 
partnerskabsaftale med de kompetente 
regionale og lokale myndigheder. 
Medlemsstaterne bør desuden, i 
overensstemmelse med staternes 
institutionelle, retlige og finansielle 
rammer, samarbejde med økonomiske 
interesseorganisationer og 
arbejdsmarkedets parter, andre offentlige 
myndigheder 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 
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evalueringen af partnerskabsaftaler og 
programmer.

retsakter om en adfærdskodeks for at sikre, 
at partnerne konsekvent inddrages i 
forberedelsen, gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen af 
partnerskabsaftaler og programmer.

Or. en

Ændringsforslag 191
Mojca Kleva

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 
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, 
kvindeorganisationer 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.

Or. en
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Ændringsforslag 192
Catherine Bearder

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 skal en 
medlemsstat tilrettelægge et partnerskab
ved at indgå en partnerskabsaftale med 
repræsentanter for kompetente regionale og 
lokale myndigheder. Medlemsstaterne bør 
desuden, i overensstemmelse med 
staternes institutionelle, retlige og 
finansielle rammer, samarbejde med
økonomiske interesseorganisationer og 
arbejdsmarkedets parter, andre offentlige 
myndigheder 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.

Or. en

Ændringsforslag 193
Richard Seeber

Forslag til forordning
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Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) FSR-fondenes aktiviteter og de 
operationer, som de støtter, bør være i 
overensstemmelse med gældende EU-ret 
og national lovgivning, som har direkte 
eller indirekte forbindelse med 
gennemførelsen af operationen.

(10) FSR-fondenes aktiviteter og de 
operationer, som de støtter, bør være i 
overensstemmelse med gældende EU-ret 
og national lovgivning, som har direkte 
eller indirekte forbindelse med 
gennemførelsen af operationen. Desuden 
skal sammenhængen med den strategiske 
udformning af EU's samhørighedspolitik 
og dens mål i forbindelse med ændringer 
af den gældende EU-ret, særligt ved 
ændringer af EU-støttereglerne, sikres.

Or. de

Begrundelse

I lyset af den kommende ændring af EU's støtteregler for 2014-2020, der udgør det retlige 
grundlag for størstedelen af aktiviteterne og operationerne i EU's regionalpolitik for 2014-
2020, skal der sikres overensstemmelse mellem EU's støttepolitik og den strategiske 
udformning af EU's samhørighedspolitik. Ændringer af de europæiske og nationale retlige 
rammebetingelser skal være overensstemmelse med mål og operationer i EU's 
samhørighedspolitik for 2014-2020.

Ændringsforslag 194
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) Som led i sin indsats for at fremme 
økonomisk, territorial og social 
samhørighed skal Unionen på alle FSR-
fondenes gennemførelsesstadier tilstræbe at 
fjerne uligheder og fremme ligestilling 
mellem mænd og kvinder i form af en 
tostrenget strategi, hvor begge tilgange 
bygger på en systematisk integration af 
kønsaspekter i alle faser af 
programmerings- og 
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gennemførelsesprocesserne og yderligere 
specifikke foranstaltninger. Der bør 
anvendes metoder til vurdering af 
kønsbudgetteringen for at integrere de 
horisontale principper om ligestilling 
mellem kønnene i udarbejdelsen og
gennemførelsen af alle støtteprogrammer.

Or. en

Ændringsforslag 195
María Irigoyen Pérez

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) Som led i sin indsats for at fremme 
økonomisk, territorial og social 
samhørighed bør Unionen på alle stadier 
ved forberedelse og gennemførelse af 
fonde, der er omfattet af FSR, tilstræbe at 
fjerne uligheder, sikre reel og effektiv
ligestilling mellem mænd og kvinder samt 
bekæmpe forskelsbehandling på grundlag 
af køn, race eller etnisk oprindelse, religion 
eller tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering.

Or. es

Begrundelse

Der bør tages hensyn hertil i forbindelse med alle stadier ved forberedelse og gennemførelse 
af fonde, der er omfattet af FSR, for ikke blot at sikre ligestilling mellem mænd og kvinder, 
men også bekæmpelse af forskelsbehandling.

Ændringsforslag 196
Victor Boştinaru

Forslag til forordning
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Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) EU og de fleste medlemsstater er 
omfattet af De Forenede Nationers 
konvention om handicappedes 
rettigheder, og de resterende 
medlemsstater er i færd med at ratificere 
den. I forbindelse med gennemførelsen af 
de relevante projekter er det væsentligt i 
projektspecifikationerne at tage højde for, 
at handicappede som nævnt i 
konventionens artikel 9 skal kunne få 
adgang.

Or. en

Begrundelse

Efter EU's ratificering af De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder 
bør projekter, der modtager økonomisk støtte fra EU, i større grad end tidligere sikre 
tilgængelighed for handicappede.

Ændringsforslag 197
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Som led i sin indsats for at fremme 
økonomisk, territorial og social 
samhørighed bør Unionen på alle FSR-
fondenes gennemførelsesstadier tilstræbe 
at fjerne uligheder og fremme ligestilling 
mellem mænd og kvinder, idet der tages 
højde for EU's ligestillingsstrategi1, 
ligestillingspagten2, 
gennemførelsesbestemmelser og andre 
politikker på EU-plan og på nationalt og 
regionalt plan i forbindelse med 
gennemførelse af traktatens artikel 8 samt 
bekæmpelse af forskelsbehandling på 
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grund af køn, race, etnisk oprindelse, 
religion eller tro, alder, seksuel 
orientering eller handicap, særlig skal der 
tages højde for FN's konvention om 
handicappedes rettigheder, som trådte i 
kraft den 3. maj 2008, og EU's politikker 
til gennemførelse af FN's konvention.
_________
1 COM(2010)0491 endelig.
2 Den europæiske ligestillingspagt (2011-
2020), vedtaget af Rådet den 7. marts 
2011.

Or. en

Ændringsforslag 198
Marian Harkin, Catherine Bearder

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU og de fleste medlemsstater er omfattet 
af De Forenede Nationers konvention om 
handicappedes rettigheder, og de 
resterende medlemsstater er i færd med at 
ratificere den. I forbindelse med 
gennemførelsen af de relevante projekter 
er det væsentligt, at forpligtelserne i 
henhold til denne konvention med hensyn 
til bl.a. uddannelse, beskæftigelse og 
adgang overvejes i forbindelse med alle 
projekter, der støttes af FSR-fondene.

Or. en

Ændringsforslag 199
Markus Pieper, Joachim Zeller

Forslag til forordning
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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 
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.

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

Or. de

Ændringsforslag 200
Hermann Winkler

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 
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.

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

Ændringsforslag 201
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

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 
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.

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

Or. en

Ændringsforslag 202
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

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

på at minimere deres fremtidige eksterne 
omkostninger. 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.

Or. en

Ændringsforslag 203
Catherine Bearder

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 
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.

(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 
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 kvantitative
oplysninger om støtten til målene 
vedrørende klimaforandringer samt et 
estimat for denne støttes virkning på 
emissionsmængderne – ved anvendelse af 
en metodologi, der fastlægges af 
Kommissionen ved en 
gennemførelsesretsakt.

Or. en

Ændringsforslag 204
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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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 
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.

(12) FSR-fondenes mål bør søges 
virkeliggjort inden for rammerne af en 
bæredygtig udvikling og Unionens fremme 
af målet om at respektere, beskytte og 
forbedre miljøet for biodiversitet og 
økosystemer, sådan som det er fastsat i 
traktatens artikel 11 og 19, og også 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.

Or. fr

Ændringsforslag 205
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at nå målene i EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
bør FSR-fondene fokusere deres støtte på 
et begrænset antal fælles tematiske mål. 
De enkelte FSR-fondes præcise 
anvendelsesområde fastlægges i 
fondsspecifikke regler og kan begrænses 
til kun at omfatte nogle af de tematiske 
mål, der er fastlagt i denne forordning.

(13) For at nå målene i EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
bør FSR-fondene fokusere på tematiske 
mål. De enkelte FSR-fondes præcise 
anvendelsesområde skal fastlægges i 
fondsspecifikke regler.

Or. en
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Ændringsforslag 206
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at nå målene i EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
bør FSR-fondene fokusere deres støtte på 
et begrænset antal fælles tematiske mål. De 
enkelte FSR-fondes præcise 
anvendelsesområde fastlægges i 
fondsspecifikke regler og kan begrænses til 
kun at omfatte nogle af de tematiske mål, 
der er fastlagt i denne forordning.

(13) For at nå målene i EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
bør FSR-fondene fokusere deres støtte på 
et begrænset antal fælles tematiske mål, 
hvilket giver tilstrækkelig rum for en 
fleksibel imødekommelse af regionernes 
specifikke behov og passende aktioner 
over for disse behov. De enkelte FSR-
fondes præcise anvendelsesområde 
fastlægges i fondsspecifikke regler og kan 
begrænses til kun at omfatte nogle af de 
tematiske mål, der er fastlagt i denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 207
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

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 

(14) For at nå målsætningerne og målene
for EU's strategi for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst bør den 
fælles strategiske ramme koordinere og 
afbalancere investeringsprioriteterne med 
de tematiske mål, som er specifikke for de 
fonde, som er omfattet af FSR, og som er 
fastsat i denne forordning. Formålet med 
den fælles strategiske ramme er at 
udstikke en klarere strategisk kurs for 
programmeringsprocessen på 
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-instrumenter. 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. en

Ændringsforslag 208
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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) De udstukne retningslinjer i form af
en fælles strategisk ramme indeholder en 
ikke-udtømmende vifte af anbefalede 
tiltag, der støttes af de enkelte FSR-fonde 
i finansieringsperioden 2014-2020, som
hjælper medlemsstaterne med at nå 
Unionens målsætninger, at sikre 
sammenhæng og konsekvens af 
programmeringen under FSR-fondene 
med medlemsstaternes og Unionens 
økonomiske politikker og 
beskæftigelsespolitikker, idet der tages 
hensyn til regionernes forskelligartede 
behov og sikres dem den nødvendige 
fleksibilitet for at de kan udvikle sig. Den 
fælles strategiske ramme bør lette sektoriel 
og territorial intervention og samordning 
af EU-interventionerne under FSR-fonde, 
herunder flerfondsstrategier og 
integrerede territoriale strategier, og 
samordning med andre relevante EU-
politikker og -instrumenter.

Or. en
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Ændringsforslag 209
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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) Med henblik på at opfylde 
målsætningerne i traktatens artikel 174 
bør Kommissionen i tillæg til denne 
forordning foreslå en fælles strategisk 
ramme, som omsætter EU-målene, 
samordner de prioriterede investeringer 
og skaber ligevægt i forhold til de 
specifikke tematiske mål for de fonde, der 
er omfattet af forordningen om fælles 
bestemmelser og fastlagt i nærværende 
forordning. Formålet med den fælles 
strategiske ramme er at udstikke en 
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. fr

Ændringsforslag 210
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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. 

(14) Kommissionen bør 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. 
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Den fælles strategiske ramme bør lette en 
sektoriel og territorial samordning af EU-
interventionerne under FSR-fonde med 
andre relevante EU-politikker og 
-instrumenter.

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. es

Ændringsforslag 211
Tomasz Piotr Poręba

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) Den fælles strategiske 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.

Or. en

Ændringsforslag 212
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Den fælles strategiske ramme bør 
derfor opstille de centrale støtteområder, 
de territoriale udfordringer, der skal 
tackles, politikmål, prioriterede områder 
for samarbejdsaktiviteter, 
koordineringsmekanismer og mekanismer 

udgår
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med henblik på sammenhæng og 
konsekvens i forhold til medlemsstaternes 
og Unionens økonomiske politikker.

Or. en

Ændringsforslag 213
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Den fælles strategiske ramme bør 
derfor opstille de centrale støtteområder, de 
territoriale udfordringer, der skal tackles, 
politikmål, prioriterede områder for 
samarbejdsaktiviteter, 
koordineringsmekanismer og mekanismer 
med henblik på sammenhæng og 
konsekvens i forhold til medlemsstaternes 
og Unionens økonomiske politikker.

(15) Den fælles strategiske ramme bør 
derfor opstille de centrale støtteområder, de 
territoriale udfordringer, der skal tackles, 
politikmål, prioriterede områder for 
samarbejdsaktiviteter, 
koordineringsmekanismer og mekanismer 
med henblik på sammenhæng og 
konsekvens i forhold til medlemsstaternes 
og Unionens økonomiske politikker og 
makroregionale strategier og 
havområdestrategier, hvor 
medlemsstaterne og regionerne deltager i 
sådanne strategier.

Or. en

Begrundelse

Fondene skal koordineres nøje med makroregionale strategier og havområdestrategier for at 
sikre, at der bevilges tilstrækkelige midler fra fondene til disse strategier.

Ændringsforslag 214
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) På grundlag af den fælles strategiske (16) På grundlag af den fælles strategiske 
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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.

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. es

Ændringsforslag 215
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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, der vedtages af Kommissionen, bør 
den enkelte medlemsstat i forståelse med 
de valgte regionale og lokale 
myndigheder, 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 i traktatens artikel 174 med 
henblik på at opbygge en retfærdig, 
afbalanceret social markedsøkonomi i EU 
via programmerne under FSR-fondene.

Or. fr

Ændringsforslag 216
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
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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, der vedtages af Kommissionen, bør 
den enkelte medlemsstat på det rette 
territoriale niveau og i overensstemmelse 
med den respektive institutionelle, 
juridiske og finansielle ramme, 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. pt

Ændringsforslag 217
Ramona Nicole Mănescu

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, der vedtages af Kommissionen, bør 
den enkelte medlemsstat i samarbejde med 
sine partnere og i samråd med 
Kommissionen udarbejde en 
partnerskabsaftale baseret på 
medlemsstatens nationale reformprogram. 
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. en
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Ændringsforslag 218
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

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, der vedtages af Kommissionen, bør 
den enkelte medlemsstat, ifølge artikel 5, 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. en

Ændringsforslag 219
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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) Den enkelte medlemsstat bør i 
samarbejde med sine partnere, som omtalt i 
denne forordnings artikel 5, og i samråd 
med Kommissionen udarbejde en 
partnerskabsaftale. Partnerskabsaftaler bør 
indeholde udvalgte elementer fra den 
fælles strategiske ramme og sætte dem ind 
i den nationale kontekst og stadfæste 
partnernes faste forpligtelser til at opfylde 
EU-målene via programmerne under FSR-
fondene.

Or. en
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Ændringsforslag 220
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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. Forhåndsbetingelser anvendes 
kun, når der er en direkte sammenhæng 
med og indvirkning på den effektive 
gennemførelse af FSR-fondene og 
anvendelsesområdet ikke går ud over de 
lovgivningsmæssige rammer, som finder 
anvendelse på de relevante EU-
politikområder. Kommissionen bør , som 
led i dens vurdering af partnerskabsaftalen 
og programmerne, vurdere oplysningerne 
fra medlemsstaterne vedrørende 
opfyldelsen af forhåndsbetingelserne. 

Or. en

Ændringsforslag 221
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 

(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, som 
indholdsmæssigt såvel som direkte har 
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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.

betydning for en effektiv 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 forhåndsbetingelse ikke er 
opfyldt, bør Kommissionen have beføjelse 
til at suspendere betalinger til programmet.

Or. de

Ændringsforslag 222
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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. Disse forhåndsbetingelser gælder 
kun, såfremt de er knyttet direkte til 
fondenes anvendelse. Kommissionen 
vurderer medlemsstaternes oplysninger 
om overholdelsen af 
forhåndsbetingelserne 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.

Or. fr
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Ændringsforslag 223
María Irigoyen Pérez

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.

Medlemsstaterne bør koncentrere støtten 
for at sikre et markant bidrag til 
opfyldelsen af EU-målene i 
overensstemmelse med deres specifikke 
nationale, regionale og lokale
udviklingsbehov. Opfyldelsen af 
forhåndsbetingelserne overvåges af 
Kommissionen som led i dens vurdering af 
partnerskabsaftalen og programmerne med 
det formål at sikre de nødvendige 
rammebetingelser for en effektiv 
anvendelse af EU-støtten.

Or. es

Begrundelse

Man skal være opmærksom på såvel nationale, regionale som lokale behov og særegenheder. 
Det er nødvendigt at overvåge opfyldelsen af forhåndsbetingelserne vedrørende de enkelte 
fonde med henblik på en effektiv anvendelse af disse, men betalingerne til programmet må 
under ingen omstændigheder kunne suspenderes.

Ændringsforslag 224
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 

(17) Medlemsstaterne bør koncentrere 
støtten for at sikre et markant bidrag til 
opfyldelsen af EU-målene i 
overensstemmelse med deres specifikke 
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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.

nationale og regionale udviklingsbehov. 
Der bør opstilles forhåndsbetingelser for at 
sikre, at de nødvendige forhåndskrav, der 
har direkte relation til og indvirkning på 
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. 
Manglende opfyldelse af en relevant
forhåndsbetingelse kan være anledning til, 
at Kommissionen suspenderer 
betalingerne. Såfremt Kommissionen
suspenderer betalingerne, skal den 
respektere nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet samt de 
beføjelser, som de enkelte involverede 
administrative niveauer er blevet tillagt.

Or. es

Ændringsforslag 225
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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 behov for 
bæredygtig udvikling. Der bør opstilles
relevante 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 
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til at suspendere betalinger til programmet.

Or. en

Ændringsforslag 226
Hermann Winkler

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. 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 227
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Forslag til forordning
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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, skal disse 
midler på anmodning af medlemsstaten 
kunne 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 prioriteter, der har den 
bedste rentabilitet. Målet med denne 
mekanisme er at sikre, at den økonomisk 
spændte situation ikke skærpes yderligere.

Or. de

Ændringsforslag 228
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias
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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. 

Or. en

Ændringsforslag 229
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Guido Milana, Francesco De 
Angelis, Leonardo Domenici

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. 

(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. 
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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.

Kommissionen bør foretage en
resultatgennemgang i samarbejde med 
medlemsstaterne i 2017 og 2019. I tilfælde, 
hvor der er markante mangler i forhold til 
at nå delmål og mål, bør Kommissionen 
kunne suspendere forpligtelser 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. it

Begrundelse

At suspendere betalinger i en periode præget af økonomisk krise ville kunne medføre alt for 
stor skade - navnlig i regioner med lave afsætningsmuligheder.

Ændringsforslag 230
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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 

(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. Kommissionen 
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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.

skal tildele hver medlemsstat en andel af 
resultatreserven, som svarer til andelen af 
vellykkede programmer i den samlede 
bevilling til den medlemsstat. 
Kommissionen skal i den forbindelse tage 
behørigt hensyn til, hvorvidt 
uforudsigelige eksterne faktorer, som det 
pågældende program ingen indflydelse 
kunne have haft på, har forårsaget den 
manglende opfyldelse af delmålene. 
Medlemsstaterne skal tildele midlerne fra 
resultatreserven ligeligt til alle 
programmer, som har nået sine delmål. . 
Der bør ikke afsættes en resultatreserve til 
programmer vedrørende europæisk 
territorialt samarbejde på grund af deres 
forskelligartede og tværnationale karakter. 

Or. en

Ændringsforslag 231
María Irigoyen Pérez

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 

(18) For hvert program bør der fastlægges 
en resultatramme baseret på positive 
incitamenter 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 de medlemsstater, der 
måtte ønske det, 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. 
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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. es

Begrundelse

Ordningen vedrørende resultatgennemgang bør baseres på positive incitamenter og ikke på 
overførsel af midler til programmer med bedre resultater. En frivillig deltagelse vil hindre, at 
der fastsættes letopnåelige mål med deraf følgende ringe indvirkning.

Ændringsforslag 232
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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. 
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Or. es

Ændringsforslag 233
Younous Omarjee

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 i 
løbet af programmeringsperioden oprettes 
en fleksibilitetsreserve baseret på 
automatisk frigjorte bevillinger.

Or. fr

Ændringsforslag 234
Tomasz Piotr Poręba

Forslag til forordning
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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 national
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. 

Or. en

Ændringsforslag 235
Victor Boştinaru

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) En tættere forbindelse mellem 
samhørighedspolitikken og Unionens 
økonomiske styring vil sikre, at 
effektiviteten af FSR-fondenes udgifter 
understøttes af forsvarlige økonomiske 
politikker, og at FSR-fondene om 
nødvendigt kan omdirigeres for at tackle 
de økonomiske problemer, et land står 

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

Or. en

Ændringsforslag 236
Elisabeth Schroedter, Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, François Alfonsi, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) En tættere forbindelse mellem 
samhørighedspolitikken og Unionens 

udgår
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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.

Or. en

Ændringsforslag 237
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Forslag til forordning
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Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 238
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Michael Theurer

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(19) En tættere forbindelse mellem 
samhørighedspolitikken og Unionens 
økonomiske styring vil sikre, at 
effektiviteten af FSR-fondenes udgifter 
understøttes af forsvarlige økonomiske 
politikker, og at FSR-fondene om 
nødvendigt kan omdirigeres for at tackle de 
økonomiske problemer, et land står over 
for. Denne proces skal foregå gradvis: først 
med ændringer af partnerskabsaftalen og af 
programmerne for at imødekomme Rådets 
henstillinger om at rette op på 
makroøkonomiske ubalancer og sociale og 
økonomiske problemer. Hvis en 
medlemsstat på trods af en forstærket 
anvendelse af FSR-fondene ikke træffer 
effektive foranstaltninger som led i den 
økonomiske styringsproces, bør 
Kommissionen have beføjelse til at 
suspendere alle eller dele af betalingerne 
og forpligtelsern. Afgørelser om 
suspensioner bør være i overensstemmelse 
med proportionalitetsprincippet og være 
effektive under hensyntagen til de enkelte 
programmers virkninger med hensyn til at 
rette op på den pågældende medlemsstats 
økonomiske og sociale situation og 
tidligere ændringer af partskabsaftalen. Når 
Kommissionen træffer afgørelse om 
suspension, bør den samtidig overholde 
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 
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træffer tilstrækkelige foranstaltninger, 
kan Kommissionen stille de udsatte 
betalinger og forpligtelser til rådighed på 
kontrolleret vis gennem et program, som 
Kommissionen forvalter. Dette program 
skal gennemføres på baggrund af 
prioriteterne for den største styrkelse af 
væksten, f.eks. erhvervsinfrastrukturen, 
for at forhindre store negative 
konsekvenser for den regionale økonomi 
og den sociale situation.

Or. de

Ændringsforslag 239
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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 
inden for en periode på over tre måneder 
ikke træffer passende foranstaltninger, 
bør Kommissionen kunne placere de 
suspenderede betalinger og forpligtelser i 
et program, der administreres og 
overvåges af Kommissionen. Dette 
program bør – med henblik på at undgå at 
forårsage yderligere skade på den 
regionale økonomi og den sociale 
situation – prioritere en maksimering af 
vækst, f.eks. ved at yde tilskud til 
økonomisk relateret infrastruktur.

Or. en

Ændringsforslag 240
María Irigoyen Pérez

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) En tættere forbindelse mellem 
samhørighedspolitikken og Unionens 
økonomiske styring vil sikre, at 
effektiviteten af FSR-fondenes udgifter 
understøttes af forsvarlige økonomiske 
politikker, og at FSR-fondene om 
nødvendigt kan omdirigeres for at tackle de 
økonomiske problemer, et land står over 

(19) En tættere forbindelse mellem 
samhørighedspolitikken og Unionens 
økonomiske styring vil sikre, at 
effektiviteten af FSR-fondenes udgifter 
understøttes af forsvarlige økonomiske 
politikker, og at FSR-fondene om 
nødvendigt kan omdirigeres for at tackle de 
økonomiske problemer, et land står over 
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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.

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.

Or. es

Begrundelse

Muligheden for at suspendere betalingerne af finanspolitiske årsager er asymmetrisk og ville 
straffe regionerne som følge af manglende opfyldelse på nationalt plan af henstillinger om 
økonomisk styring. Det vil ydermere indebære anvendelse af samhørighedspolitiske 
instrumenter til andre formål end de oprindeligt tiltænkte, hvorved de fjerner sig fra deres 
mål.

Ændringsforslag 241
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
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Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(19) En tættere forbindelse mellem 
samhørighedspolitikken og Unionens 
økonomiske styring vil sikre, at 
effektiviteten af FSR-fondenes udgifter 
understøttes af forsvarlige økonomiske 
politikker, og at FSR-fondene om 
nødvendigt kan omdirigeres for at tackle de 
økonomiske problemer, et land står over 
for. Denne proces skal foregå gradvis: først 
med ændringer af partnerskabsaftalen og af 
programmerne for at imødekomme Rådets 
henstillinger om at rette op på 
makroøkonomiske ubalancer og sociale og 
økonomiske problemer. 

Or. pt
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Ændringsforslag 242
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(19) En tættere forbindelse mellem 
samhørighedspolitikken og Unionens 
økonomiske styring vil sikre, at 
effektiviteten af FSR-fondenes udgifter 
understøttes af forsvarlige økonomiske 
politikker, og at FSR-fondene om 
nødvendigt kan omdirigeres for at tackle de 
økonomiske problemer, et land står over 
for. Denne proces kan medføre ændringer 
af partnerskabsaftalen og af programmerne 
for at imødekomme Rådets henstillinger
om at rette op på makroøkonomiske 
ubalancer og sociale og økonomiske 
problemer.
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Or. es

Begrundelse

En betragtning forekommer ikke at være det mest passende sted for en så omfattende 
regulering af denne slags spørgsmål.

Ændringsforslag 243
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(19) En tættere forbindelse mellem 
samhørighedspolitikken og Unionens 
økonomiske og sociale styring kan 
forbedre effektiviteten af FSR-fondenes 
udgifter på baggrund af gennemførelsen 
af intelligente, inklusive og bæredygtige
økonomiske politikker. Det er vigtigt, 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.
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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. fr

Ændringsforslag 244
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul, Michael Theurer

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Kommissionen bør efter anmodning 
fra den pågældende medlemsstat kunne 
vedtage en ad-hoc-afgørelse om de 
forskrifter og betingelser, der er gældende 
for dette program, og dette på grundlag af 
de midler, der frigøres som følge af 
korrektioner og udsættelser i forbindelse 
med strukturfondene og 
Samhørighedsfonden.

Or. de

Ændringsforslag 245
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) For at sikre fokus på virkeliggørelsen 
af EU-strategien for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst bør der fastlægges fælles 
elementer for alle programmer. For at sikre 
sammenhæng mellem FSR-fondenes 

(20) For at sikre fokus på opnåelse af
økonomisk, social og territorial 
samhørighed og virkeliggørelsen af EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst bør der fastlægges fælles 
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programmeringsordninger bør 
procedurerne for vedtagelse og ændring af 
programmer bringes på linje med 
hinanden. Programmeringen bør sikre 
overensstemmelse med den fælles 
strategiske ramme og partnerskabsaftalen, 
samordning af FSR-fondene indbyrdes og 
med de andre eksisterende finansielle 
instrumenter og Den Europæiske 
Investeringsbank.

elementer for alle programmer. For at sikre 
sammenhæng mellem FSR-fondenes 
programmeringsordninger bør 
procedurerne for vedtagelse og ændring af 
programmer bringes på linje med 
hinanden. Programmeringen bør sikre 
overensstemmelse med den fælles 
strategiske ramme og partnerskabsaftalen, 
samordning af FSR-fondene indbyrdes og 
med de andre eksisterende finansielle 
instrumenter og Den Europæiske 
Investeringsbank.

Or. en

Ændringsforslag 246
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Med traktaten blev den territoriale 
samhørighed føjet til listen over mål for
den økonomiske og sociale samhørighed, 
og det er derfor nødvendigt at tage fat på 
byernes rolle, funktionelle geografiske 
områder og subregionale områder med 
specifikke geografiske eller demografiske 
problemer. For bedre at mobilisere 
potentiale på lokalt plan er det i det 
øjemed nødvendigt at styrke og fremme 
lokaludvikling styret af lokalsamfundet 
ved at fastsætte fælles bestemmelser og 
sikre nøje samordning af alle FSR-fonde.
Det er et væsentligt princip, at lokale 
aktionsgrupper, der repræsenterer 
lokalsamfundets interesser, bør have 
ansvaret for at gennemføre 
lokaludviklingsstrategier.

(21) Den territoriale samhørighed blev i 
henhold til traktaten det primære 
instrument til opnåelse af økonomisk og 
social samhørighed, og det er derfor 
nødvendigt at tage fat på byernes rolle, 
byområder, funktionelle geografiske 
områder og subregionale områder med 
specifikke geografiske eller demografiske 
problemer. Derfor bør den integrerede 
territoriale tilgang, som fastlagt i denne 
forordnings artikel 99, være det primære 
redskab til opnåelse af en vellykket og 
bæredygtig udvikling af sådanne områder 
og til fremme af beskæftigelse, social 
inklusion og velstand for de borgere, der 
lever i områderne. 

Or. en
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Ændringsforslag 247
László Surján

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Med traktaten blev den territoriale 
samhørighed føjet til listen over mål for 
den økonomiske og sociale samhørighed, 
og det er derfor nødvendigt at tage fat på 
byernes rolle, funktionelle geografiske 
områder og subregionale områder med 
specifikke geografiske eller demografiske 
problemer. For bedre at mobilisere 
potentiale på lokalt plan er det i det øjemed 
nødvendigt at styrke og fremme 
lokaludvikling styret af lokalsamfundet ved 
at fastsætte fælles bestemmelser og sikre 
nøje samordning af alle FSR-fonde. Det er 
et væsentligt princip, at lokale 
aktionsgrupper, der repræsenterer 
lokalsamfundets interesser, bør have 
ansvaret for at gennemføre 
lokaludviklingsstrategier.

(21) Med traktaten blev den territoriale 
samhørighed føjet til listen over mål for 
den økonomiske og sociale samhørighed, 
og det er derfor nødvendigt at tage fat på 
byernes rolle, funktionelle geografiske 
områder og subregionale områder med 
specifikke geografiske eller demografiske 
problemer, herunder spændinger mellem 
etniske grupper. For bedre at mobilisere 
potentiale på lokalt plan er det i det øjemed 
nødvendigt at styrke og fremme 
lokaludvikling styret af lokalsamfundet ved 
at fastsætte fælles bestemmelser og sikre 
nøje samordning af alle FSR-fonde. 
Kapacitetsopbygning hos de lokale 
interessenter er særdeles vigtigt. Det er et 
væsentligt princip, at lokale 
aktionsgrupper, der repræsenterer 
lokalsamfundets interesser, bør have 
ansvaret for at gennemføre 
lokaludviklingsstrategier.

Or. en

Ændringsforslag 248
Richard Seeber

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Med traktaten blev den territoriale 
samhørighed føjet til listen over mål for 
den økonomiske og sociale samhørighed, 
og det er derfor nødvendigt at tage fat på 
byernes rolle, funktionelle geografiske 
områder og subregionale områder med 

(21) Med traktaten blev den territoriale 
samhørighed føjet til listen over mål for 
den økonomiske og sociale samhørighed, 
og det er derfor nødvendigt at tage fat på 
byernes rolle, funktionelle geografiske 
områder og subregionale områder med 
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specifikke geografiske eller demografiske 
problemer. For bedre at mobilisere 
potentiale på lokalt plan er det i det øjemed 
nødvendigt at styrke og fremme 
lokaludvikling styret af lokalsamfundet ved 
at fastsætte fælles bestemmelser og sikre 
nøje samordning af alle FSR-fonde. Det er 
et væsentligt princip, at lokale 
aktionsgrupper, der repræsenterer 
lokalsamfundets interesser, bør have 
ansvaret for at gennemføre 
lokaludviklingsstrategier.

specifikke geografiske eller demografiske 
problemer, særligt bjergområder. For 
bedre at mobilisere potentiale på lokalt 
plan er det i det øjemed nødvendigt at 
styrke og fremme lokaludvikling styret af 
lokalsamfundet ved at fastsætte fælles 
bestemmelser og sikre nøje samordning af 
alle FSR-fonde. Det er et væsentligt 
princip, at lokale aktionsgrupper, der 
repræsenterer lokalsamfundets interesser, 
bør have ansvaret for at gennemføre 
lokaludviklingsstrategier.

Or. de

Begrundelse

Bjergområder står over for naturbetinget særlige udfordringer. De skal kæmpe med mange 
forskellige typer problemer, f.eks. udvandring og økonomiske ulemper. En integreret tilgang 
til støtte gennem strukturfonde er altså her særligt nødvendig.

Ændringsforslag 249
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) For bedre at mobilisere potentiale 
på lokalt plan er det nødvendigt at styrke 
og fremme lokaludvikling styret af 
lokalsamfundet ved at fastsætte fælles 
bestemmelser og sikre nøje samordning af 
alle FSR-fonde. Det er et væsentligt 
princip, at lokale aktionsgrupper, 
herunder eksisterende LEADER-grupper, 
der repræsenterer lokalsamfundets 
interesser, bør have ansvaret for at 
gennemføre lokaludviklingsstrategier.

Or. en
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Ændringsforslag 250
Richard Seeber

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Udvikling af nye makroregionale 
strategier, særligt strategien for 
makroregionen i Alperegionen, skal 
støttes af EU.

Or. de

Begrundelse

Alperegionen står over for særlige demografiske og naturbetingede udfordringer. 
Makroregioner er et relevant og nyttigt instrument til transnational og grænseoverskridende 
bekæmpelse af disse udfordringer. Oprettelsen af en makroregion i Alperegionen ville være 
en stor fordel for den lokale befolkning.

Ændringsforslag 251
Mojca Kleva

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 de fonde, som er 
omfattet af FSR, deres evne til at 
kombinere forskellige former for offentlige 
og private midler til at støtte almene 
samfundspolitiske mål og deres evne til at 
garantere en revolverende strøm af 
finansielle instrumenter til strategisk 
investering til støtte for langsigtede 
bæredygtige investeringer og en styrkelse 
af Unionens vækstpotentiale.

Or. en



PE489.656v01-00 64/179 AM\903190DA.doc

DA

Ændringsforslag 252
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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. Direkte støtte skal altid bevares som 
en mulighed, og at det skal være op til de 
lokale aktører at anvende det egnede 
finansieringsmix i overensstemmelse med 
de regionale krav;

Or. en

Ændringsforslag 253
Mojca Kleva

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) De finansielle instrumenter, der 
understøttes af FSR-fondene, bør anvendes 
til at imødekomme specifikke 
markedsmæssige behov på en 
omkostningseffektiv måde i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
programmerne, og de bør ikke fortrænge 
privat finansiering. Beslutningen om at 
finansiere støtteforanstaltninger gennem 
finansielle instrumenter bør derfor træffes 
på grundlag af en forudgående analyse.

(23) De finansielle instrumenter, der 
understøttes af de fonde, som er omfattet 
af FSR, bør anvendes til at imødekomme 
markedssvigt eller ikkeoptimale 
investeringsforhold og derved tackle
specifikke markedsmæssige behov på en 
omkostningseffektiv måde i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
programmerne, og de bør ikke fortrænge 
privat finansiering. Beslutningen om at 
finansiere støtteforanstaltninger gennem 
finansielle instrumenter bør derfor træffes 
på grundlag af en forudgående vurdering, 
der bør imødekomme de lokale og 
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regionale investeringsbehov og -
potentialer direkte, udpege de mulige 
deltagere fra den private sektor, vurdere 
merværdien hidrørende fra de relevante 
finansielle instrumenter og derved 
garantere skabelsen af fleksible og 
produktive svar på de 
udviklingsudfordringer, som EU's 
regioner står over for.

Or. en

Ændringsforslag 254
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) De finansielle instrumenter, der 
understøttes af FSR-fondene, bør anvendes 
til at imødekomme specifikke 
markedsmæssige behov på en 
omkostningseffektiv måde i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
programmerne, og de bør ikke fortrænge
privat finansiering. Beslutningen om at 
finansiere støtteforanstaltninger gennem 
finansielle instrumenter bør derfor træffes 
på grundlag af en forudgående analyse.

(23) De finansielle instrumenter, der 
understøttes af FSR-fondene, bør anvendes 
til at imødekomme specifikke 
markedsmæssige behov på en 
omkostningseffektiv måde i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
programmerne, og de bør ikke fortrænge 
privat finansiering. Beslutningen om at 
finansiere støtteforanstaltninger gennem 
finansielle instrumenter bør derfor træffes 
på grundlag af en forudgående analyse og 
bør underkastes demokratisk kontrol på 
passende niveau.

Or. en

Ændringsforslag 255
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
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Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) De finansielle instrumenter, der 
understøttes af FSR-fondene, bør anvendes 
til at imødekomme specifikke
markedsmæssige behov på en 
omkostningseffektiv måde i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
programmerne, og de bør ikke fortrænge 
privat finansiering. Beslutningen om at 
finansiere støtteforanstaltninger gennem 
finansielle instrumenter bør derfor træffes 
på grundlag af en forudgående analyse.

(23) De finansielle instrumenter, der 
understøttes af FSR-fondene, bør anvendes 
til at reagere på markedsmæssige behov og 
svigt på effektiv og rentabel vis i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
programmerne, og de bør ikke fortrænge 
privat finansiering. Beslutningen om at 
finansiere støtteforanstaltninger gennem 
finansielle instrumenter bør derfor træffes 
på grundlag af en forudgående analyse.

Or. es

Ændringsforslag 256
Mojca Kleva

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) De finansielle instrumenter bør 
udformes og gennemføres med sigte på at 
fremme væsentlig deltagelse af investorer 
fra den private sektor og finansielle 
institutioner på et fornuftigt 
risikodelingsgrundlag. For at være 
tilstrækkeligt attraktive for den private 
sektor skal de finansielle instrumenter 
udformes og gennemføres på en fleksibel 
måde. Forvaltningsmyndighederne bør 
derfor træffe afgørelse om den mest 
passende form til at gennemføre finansielle 
instrumenter med henblik på at opfylde de 
særlige behov hos målregionerne i 
overensstemmelse med det pågældende 
programs mål.

(24) De finansielle instrumenter bør 
udformes og gennemføres med sigte på at 
fremme væsentlig deltagelse af investorer 
fra den private sektor og finansielle 
institutioner på et fornuftigt 
risikodelingsgrundlag. For at være 
tilstrækkeligt attraktive for den private 
sektor skal de finansielle instrumenter 
udformes, så de er enkle, katalytiske og 
revolverende, og gennemføres på en 
fleksibel måde. 
Forvaltningsmyndighederne bør derfor 
træffe afgørelse om den mest passende 
form til at gennemføre finansielle 
instrumenter med henblik på at opfylde de 
særlige behov hos målregionerne i 
overensstemmelse med det pågældende 
programs mål.

Or. en
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Ændringsforslag 257
Mojca Kleva

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Omfanget af de midler, der betales på 
ethvert tidspunkt fra FSR-fondene til 
finansielle instrumenter, bør svare til det 
beløb, der er nødvendigt for at gennemføre 
de planlagte investeringer og betalinger til 
endelige modtagere, herunder 
forvaltningsomkostninger og -gebyrer, 
fastlagt på grundlag af forretningsplaner og 
cashflowprognoser for en på forhånd 
fastlagt periode, der ikke bør overstige to 
år.

(26) Omfanget af de midler, der betales på 
ethvert tidspunkt fra fondene, som er 
omfattet af FSR, til finansielle 
instrumenter, bør svare til det beløb, der er 
nødvendigt for at gennemføre de planlagte 
investeringer og betalinger til endelige 
modtagere, herunder 
forvaltningsomkostninger og -gebyrer, 
fastlagt på grundlag af forretningsplaner og 
cashflowprognoser for en på forhånd 
fastlagt periode, der ikke bør overstige to 
år.

Or. en

Ændringsforslag 258
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Michael Theurer

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 

(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 
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programmernes afslutning. programmernes afslutning. Disse 
tilbageførte og resterende midler bør 
sammen med andre tilgængelige midler, 
herunder finansielle korrektioner, stilles 
til rådighed for de 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 259
Mojca Kleva

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 de fonde, som er 
omfattet af FSR, 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 de 
fonde, som er omfattet af FSR, herunder 
anvendelse af resterende midler efter 
programmernes afslutning. Der bør 
specificeres detaljerede bestemmelser om 
rapportering vedrørende finansielle 
instrumenter for 
forvaltningsmyndighederne, 
medlemsstaterne samt Kommissionen. 
Medlemsstaterne bør i et bilag til den 
årlige gennemførelsesrapport inkludere 
en specifik rapport om operationer, der 
omfatter finansielle instrumenter. For 
yderligere at forbedre gennemsigtigheden 
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og effektiviteten af finansielle 
instrumenter bør Kommissionen en gang 
om året sammenfatte den rapporterede 
information vedrørende anvendelsen og 
effektiviteten af de finansielle 
instrumenter på tværs af de forskellige 
fonde, som er omfattet af FSR, tematiske 
mål og medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 260
Mojca Kleva

Forslag til forordning
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) Kommissionen bør udarbejde 
konkrete tiltag til at styrke udbredelsen af 
information og praktisk viden om 
anvendelse af de finansielle instrumenter 
og bidrage til større teknisk kapacitet til 
anvendelse og forvaltning af finansielle 
instrumenter hos 
forvaltningsmyndigheder, finansielle 
institutioner og andre involverede aktører 
med henblik på at skabe bedre resultater i 
forbindelse med gennemførelse af 
finansielle instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 261
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) For at forenkle forvaltningsordninger 
på alle niveauer er det nødvendigt at bringe 

(29) For at forenkle forvaltningsordninger 
på alle niveauer er det nødvendigt at bringe 
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FSR-fondenes overvågnings- og 
rapporteringsordninger på linje med 
hinanden. Det er vigtigt at sikre 
proportionalitet i rapporteringskravene, 
men der skal samtidig foreligge 
fyldestgørende oplysninger om status på 
centrale kontrolpunkter. Det er derfor 
nødvendigt, at rapporteringskravene 
afspejler oplysningsbehovet i de givne år 
og bringes på linje med tidsplanen for 
resultatgennemgangene.

FSR-fondenes overvågnings- og 
rapporteringsordninger på linje med 
hinanden. Det er vigtigt at sikre 
proportionalitet i rapporteringskravene, 
men der skal samtidig foreligge 
fyldestgørende oplysninger om status på 
centrale kontrolpunkter. Det er derfor 
nødvendigt, at rapporteringskravene 
afspejler oplysningsbehovet.

Or. es

Ændringsforslag 262
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) For at forenkle forvaltningsordninger 
på alle niveauer er det nødvendigt at bringe 
FSR-fondenes overvågnings- og 
rapporteringsordninger på linje med 
hinanden. Det er vigtigt at sikre 
proportionalitet i rapporteringskravene, 
men der skal samtidig foreligge 
fyldestgørende oplysninger om status på 
centrale kontrolpunkter. Det er derfor 
nødvendigt, at rapporteringskravene 
afspejler oplysningsbehovet i de givne år
og bringes på linje med tidsplanen for 
resultatgennemgangene.

(29) For at forenkle forvaltningsordninger 
på alle niveauer er det nødvendigt at bringe 
FSR-fondenes overvågnings- og 
rapporteringsordninger på linje med 
hinanden. Det er vigtigt at sikre 
proportionalitet i rapporteringskravene, 
men der skal samtidig foreligge 
fyldestgørende oplysninger om status på 
centrale kontrolpunkter. Det er derfor 
nødvendigt, at rapporteringskravene 
afspejler oplysningsbehovet i de givne år.

Or. fr

Ændringsforslag 263
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
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Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(32) Det er nødvendigt at evaluere 
effektiviteten og virkningerne af støtten fra 
FSR-fondene for at forbedre kvaliteten af 
gennemførelsen og udformningen af 
programmerne og for at bestemme 
programmernes virkninger i forhold til EU-
målene i traktatens artikel 174 og, når det 
er relevant, i forhold til BNP og 
arbejdsløshed. Medlemsstaternes og 
Kommissionens ansvar i denne henseende 
bør præciseres.

Or. fr

Ændringsforslag 264
Mojca Kleva

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 265
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(33) For at forbedre kvaliteten og 
udformningen af det enkelte program og 
for at verificere, at målene kan nås, bør der 
gennemføres en forhåndsevaluering af 
hvert enkelt program. For hvert program 
bør forhåndsevalueringen omfatte en 
evaluering af de horisontale principper 
vedrørende overholdelse af EU-lovgivning 
og national lovgivning, fremme af 
ligestilling mellem mænd og kvinder og 
ikke-forskelsbehandling samt bæredygtig 
udvikling som defineret i denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 266
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Den myndighed, der har ansvaret for 
at udarbejde programmet, bør udfærdige en 
evalueringsplan. I 
programmeringsperioden bør 
forvaltningsmyndighederne foretage 
evalueringer for at vurdere et programs 
effektivitet og virkninger. 
Overvågningsudvalget og Kommissionen 
bør orienteres om resultaterne af 
evalueringer med henblik på at lette 
forvaltningsbeslutninger.

(34) Den myndighed, der har ansvaret for 
at udarbejde programmet, bør udfærdige en 
evalueringsplan, idet der fuldt ud tages
hensyn til forhold, der vedrører projekt-
og programforvaltningen. I 
programmeringsperioden bør 
forvaltningsmyndighederne foretage 
evalueringer for at vurdere et programs 
effektivitet og virkninger. 
Overvågningsudvalget og Kommissionen 
bør orienteres om resultaterne af 
evalueringer med henblik på at lette 
forvaltningsbeslutninger.
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Or. en

Ændringsforslag 267
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Det er nyttigt at specificere, hvilke 
typer foranstaltninger der kan træffes på 
Kommissionens og medlemsstaternes 
initiativ i form af teknisk bistand med 
støtte fra FSR-fondene.

(36) Det er nyttigt at specificere, hvilke 
typer foranstaltninger der kan træffes på 
Kommissionens og medlemsstaternes 
initiativ i form af teknisk bistand med 
støtte fra FSR-fondene. Medlemsstaterne 
bør sikre, at partnerne i henhold til artikel 
5 tildeles et tilstrækkeligt niveau af 
teknisk bistand for at fremme deres 
inddragelse og deltagelse i udarbejdelsen 
og gennemførelsen af partnerskabsaftaler 
og i hele programmeringen. Teknisk 
bistand, iværksat på Kommissionens 
initiativ, bør støtte tematiske 
paraplyorganisationer og ngo'er, 
samfundsøkonomiske aktører og netværk 
og foreninger, der repræsenterer lokale 
og regionale myndigheder, samt 
bymyndigheder, der arbejder med 
samhørighedspolitik på EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 268
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Datoerne for begyndelse og udløb af 
de perioder, hvor udgifter er 
støtteberettigede, bør fastsættes, så der 

(28) Datoerne for begyndelse og udløb af 
de perioder, hvor udgifter er 
støtteberettigede, bør fastsættes, så der 
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sikres en ensartet og rimelig regel for 
anvendelse af FSR-fondene i Unionen. For 
at lette gennemførelsen af programmerne 
bør det fastsættes, at datoen for begyndelse 
af den periode, hvor udgiften er 
støtteberettiget, kan ligge før den 1. januar 
2014, hvis den pågældende medlemsstat 
forelægger et program før denne dato. Med 
henblik på at sikre en effektiv udnyttelse 
af EU-fondene og nedbringe risikoen for 
EU-budgettet er det nødvendigt at 
fastsætte restriktioner for støtte til 
fuldførte operationer.

sikres en ensartet og rimelig regel for 
anvendelse af FSR-fondene i Unionen. For 
at lette gennemførelsen af programmerne 
bør det fastsættes, at datoen for begyndelse 
af den periode, hvor udgiften er 
støtteberettiget, kan ligge før den 1. januar 
2014, hvis den pågældende medlemsstat 
forelægger et program før denne dato.

Or. es

Ændringsforslag 269
Markus Pieper, Manfred Weber, Hermann Winkler, Michael Theurer, Joachim Zeller, 
Herbert Reul

Forslag til forordning
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.
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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 270
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Hermann Winkler, 
Herbert Reul

Forslag til forordning
Betragtning 41 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41a) I forbindelse med vurdering af 
projekter fra 25 mio. EUR bør 
Kommissionen råde over alle nødvendige 
oplysninger for at kunne vurdere, om den 
økonomiske støtte fra fondene ville 
resultere i betydelige tab af arbejdspladser 
på eksisterende placeringer i EU med 
henblik på at sikre, at 
fællesskabsfinansieringen ikke støtter 
udflytninger inden for unionen.

Or. de

Ændringsforslag 271
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul

Forslag til forordning
Betragtning 41 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Begrundelse

Jf. artikel 71; Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens af 5. juli 2011 til femte 
samhørighedsrapport og om en strategien for samhørighedspolitikken for perioden efter 2013 
(2011/2035(INI)).

Ændringsforslag 272
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Herbert Reul

Forslag til forordning
Betragtning 41 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41c) Der skal være en klar fastlæggelse i 
de almene strukturfondsforordninger, 
som udelukker EU-finansiering af 
udflytninger inden for EU, og med 
hvilken afprøvningsgrænsen for kontrol 
af sådanne investeringer nedsættes til 10 
mio., hvorved store virksomheder 
udelukkes fra direkte støtte, og der 
fastlægges en begrænsning på ti år for 
varigheden af aktiviteterne;

Or. de

Begrundelse

Jf. artikel 71; Europa-Parlamentets beslutning af 5.juli 2011 om Kommissionens femte 
samhørighedsrapport og om en strategi for samhørighedspolitikken efter 2013 
(2011/2035(INI)).

Ændringsforslag 273
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
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Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Medlemsstaterne bør træffe passende 
foranstaltninger til at sikre, at deres 
forvaltnings- og kontrolsystemer oprettes 
og fungerer effektivt med henblik på at 
kunne give sikkerhed for, at anvendelsen af 
FSR-fondene er lovlig og formelt rigtig. 
Medlemsstaternes forpligtelser med hensyn 
til programmernes forvaltnings- og 
kontrolsystemer samt forebyggelse, 
konstatering og korrektion af 
uregelmæssigheder og overtrædelser af 
EU-retten bør derfor fastlægges.

(42) Medlemsstaterne bør træffe passende 
foranstaltninger til at sikre, at deres 
forvaltnings- og kontrolsystemer oprettes 
og fungerer effektivt med henblik på at 
kunne give sikkerhed for, at anvendelsen af 
FSR-fondene er lovlig og formelt rigtig og 
i overensstemmelse med internationale 
standarder for projekt- og 
programforvaltning. Medlemsstaternes 
forpligtelser med hensyn til 
programmernes forvaltnings- og 
kontrolsystemer samt forebyggelse, 
konstatering og korrektion af 
uregelmæssigheder og overtrædelser af 
EU-retten bør derfor også fastlægges i 
forordningens artikel.

Or. en

Ændringsforslag 274
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Forslag til forordning
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) I overensstemmelse med principperne 
om delt forvaltning bør medlemsstaterne 
via deres forvaltnings- og kontrolsystemer 
have hovedansvaret for gennemførelsen af 
og kontrollen med operationerne under 
programmerne. For at styrke effektiviteten 
af kontrollen med udvælgelsen og 
gennemførelsen af operationer og den 
måde, forvaltnings- og kontrolsystemet 
fungerer på, bør forvaltningsmyndighedens 
funktioner fastlægges.

(43) I overensstemmelse med principperne 
om delt forvaltning bør medlemsstaterne
og de regionale og lokale myndigheder via 
deres forvaltnings- og kontrolsystemer 
have hovedansvaret for gennemførelsen af 
og kontrollen med operationerne under 
programmerne. For at styrke effektiviteten 
af kontrollen med udvælgelsen og 
gennemførelsen af operationer og den 
måde, forvaltnings- og kontrolsystemet 
fungerer på, bør forvaltningsmyndighedens 
funktioner fastlægges.

Or. en
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Ændringsforslag 275
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) I overensstemmelse med principperne 
om delt forvaltning bør medlemsstaterne 
via deres forvaltnings- og kontrolsystemer 
have hovedansvaret for gennemførelsen af 
og kontrollen med operationerne under 
programmerne. For at styrke effektiviteten 
af kontrollen med udvælgelsen og 
gennemførelsen af operationer og den 
måde, forvaltnings- og kontrolsystemet 
fungerer på, bør forvaltningsmyndighedens 
funktioner fastlægges.

(43) I overensstemmelse med principperne 
om delt forvaltning bør medlemsstaterne 
og de valgte regionale og lokale 
myndigheder via deres forvaltnings- og 
kontrolsystemer have fælles ansvar for 
gennemførelsen af og kontrollen med 
operationerne under programmerne. For at 
styrke effektiviteten af kontrollen med 
udvælgelsen og gennemførelsen af 
operationer og den måde, forvaltnings- og 
kontrolsystemet fungerer på, bør 
forvaltningsmyndighedens funktioner 
fastlægges.

Or. fr

Ændringsforslag 276
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) For på forhånd at give sikkerhed med 
hensyn til etableringen og udformningen 
af de vigtigste forvaltnings- og 
kontrolsystemer bør medlemsstaterne 
udpege et godkendelsesorgan, der er 
ansvarligt for godkendelse og 
tilbagetrækning af godkendelse af 
forvaltningsmyndigheder og 
kontrolmyndigheder.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 277
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) For på forhånd at give sikkerhed med 
hensyn til etableringen og udformningen 
af de vigtigste forvaltnings- og 
kontrolsystemer bør medlemsstaterne 
udpege et godkendelsesorgan, der er 
ansvarligt for godkendelse og 
tilbagetrækning af godkendelse af 
forvaltningsmyndigheder og 
kontrolmyndigheder.

udgår

Or. en

Begrundelse

Formålet er at undgå en spredning af organer og aktører, som ville gøre forvaltnings- og 
kontrolsystemet endnu mere komplekst.

Ændringsforslag 278
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) For på forhånd at give sikkerhed med 
hensyn til etableringen og udformningen 
af de vigtigste forvaltnings- og 
kontrolsystemer bør medlemsstaterne 
udpege et godkendelsesorgan, der er 
ansvarligt for godkendelse og 
tilbagetrækning af godkendelse af 
forvaltningsmyndigheder og 
kontrolmyndigheder.

udgår

Or. es
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Begrundelse

Det er tilsynsmyndigheden, der foretager forhåndsevalueringen og dermed godkender 
forvaltnings- og kontrolsystemet. Fællesskabet kræver endvidere, at et andet organ eller 
tilsynsmyndigheden selv fastsætter proceduren for godkendelse af forvaltningsmyndigheden. 
Det betyder øgede administrative byrder og er i strid med forenklingsprocessen.

Ændringsforslag 279
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) Kommissionens beføjelser og ansvar 
med hensyn til at verificere, om 
forvaltnings- og kontrolsystemerne 
fungerer effektivt, og til at kræve 
foranstaltninger fra medlemsstaternes side 
bør fastsættes. Kommissionen bør 
endvidere have beføjelse til at foretage 
revisioner, der fokuserer på emner 
vedrørende forsvarlig økonomisk 
forvaltning med henblik på at drage 
konklusioner om fondenes resultater.

(45) Kommissionens beføjelser og ansvar 
med hensyn til at verificere, om 
forvaltnings- og kontrolsystemerne 
fungerer effektivt, herunder af deres 
projekt- og programforvaltningsevner, og 
til at kræve foranstaltninger fra 
medlemsstaternes side bør fastsættes. 
Kommissionen bør endvidere have 
beføjelse til at foretage revisioner, der 
fokuserer på emner vedrørende forsvarlig 
økonomisk forvaltning med henblik på at 
drage konklusioner om fondenes resultater.

Or. en

Ændringsforslag 280
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Udbetalingen af forfinansiering ved 
starten af programmerne sikrer, at
medlemsstaterne har midlerne til at yde 
støtte til støttemodtagerne i forbindelse 
med gennemførelsen af programmet fra 
programmets vedtagelse. Derfor bør der 

(47) Udbetalingen af forfinansiering ved 
starten af programmerne sikrer, at 
medlemsstaterne har midlerne til også på 
forhånd at yde støtte til støttemodtagerne 
fra begyndelsen af gennemførelsen af 
programmet og hermed muliggøre, at 
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fastsættes bestemmelser om de første 
forfinansieringsbeløb fra FSR-fondene.
Den første forfinansiering bør være 
fuldstændig udlignet ved afslutningen af 
programmet.

disse har en bæredygtig finansiering, der 
er i stand til at gennemføre de anerkendte 
investeringer. Derfor bør der fastsættes 
bestemmelser om de første 
forfinansieringsbeløb fra FSR-fondene.
Den første forfinansiering bør være 
fuldstændig udlignet ved afslutningen af 
programmet.

Or. pt

Begrundelse

Eftersom der er mulighed for at Kommissionen kan foretage en forfinansiering til 
medlemsstater, bør disse også foretage en forfinansiering til de støttemodtagere, der står bag 
de anerkendte projekter, og tilføre likviditet til virksomhederne til gennemførelse af 
investeringer.

Ændringsforslag 281
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) Med henblik på at sikre, at udgifter, 
der medfinansieres af EU-budgettet i et 
givet finansår, anvendes i 
overensstemmelse med de gældende 
regler, bør der opstilles passende rammer 
for den årlige regnskabsafslutning. I 
henhold til sådanne rammer bør de 
godkendte organer for hvert enkelt 
program forelægge Kommissionen en 
forvaltningserklæring ledsaget af et 
attesteret årsregnskab, en 
sammenfattende kontrolrapport og en 
uafhængig revisionsudtalelse og 
kontrolrapport.

udgår

Or. es
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Ændringsforslag 282
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) Med henblik på at sikre, at udgifter, 
der medfinansieres af EU-budgettet i et 
givet finansår, anvendes i 
overensstemmelse med de gældende regler, 
bør der opstilles passende rammer for den 
årlige regnskabsafslutning. I henhold til 
sådanne rammer bør de godkendte 
organer for hvert enkelt program 
forelægge Kommissionen en 
forvaltningserklæring ledsaget af et 
attesteret årsregnskab, en 
sammenfattende kontrolrapport og en 
uafhængig revisionsudtalelse og 
kontrolrapport.

(49) Med henblik på at sikre, at udgifter, 
der medfinansieres af EU-budgettet i et 
givet finansår, anvendes i 
overensstemmelse med de gældende regler, 
bør der opstilles passende rammer for den 
årlige regnskabsafslutning. Disse rammer
skal omfatte en uafhængig 
revisionsudtalelse og kontrolrapport.

Or. de

Ændringsforslag 283
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) Med henblik på at sikre, at udgifter, 
der medfinansieres af EU-budgettet i et 
givet finansår, anvendes i 
overensstemmelse med de gældende regler, 
bør der opstilles passende rammer for den 
årlige regnskabsafslutning. I henhold til 
sådanne rammer bør de godkendte 
organer for hvert enkelt program 
forelægge Kommissionen en 
forvaltningserklæring ledsaget af et 
attesteret årsregnskab, en 
sammenfattende kontrolrapport og en 
uafhængig revisionsudtalelse og 

(49) Med henblik på at sikre, at udgifter, 
der medfinansieres af EU-budgettet i et 
givet finansår, anvendes i 
overensstemmelse med de gældende regler, 
bør der opstilles passende rammer for den 
årlige regnskabsafslutning. 
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kontrolrapport.

Or. en

Ændringsforslag 284
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

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 denne medlemsstat 
kunne overtage forvaltningen af midlerne 
og opstille et konkret program, der 
navnlig støtter den økonomiske vækst i 
den pågældende medlemsstat.

Or. de

Ændringsforslag 285
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Det er nødvendigt med supplerende 
generelle bestemmelser vedrørende 
fondenes særlige funktionsmåde. For at 
forøge disse fondes merværdi og for at 

(52) Det er nødvendigt med supplerende 
generelle bestemmelser vedrørende 
fondenes særlige funktionsmåde. For at 
forøge disse fondes merværdi og for at 
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forstærke deres bidrag til prioriteringerne i 
EU-strategien for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst bør deres funktionsmåde 
forenkles og koncentreres om målene om 
"investeringer i vækst og beskæftigelse" og 
om "europæisk territorialt samarbejde".

forstærke deres bidrag til den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed og til
prioriteringerne i EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
bør deres funktionsmåde forenkles og 
koncentreres om målene om "investeringer 
i vækst og beskæftigelse" og om 
"europæisk territorialt samarbejde".

Or. en

Ændringsforslag 286
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Betragtning 54

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 

(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, 
der i perioden 2007-2013 blev støttet via 
målet "konvergens", inklusive regioner, 
der i denne periode blev støttet som 
udfasningsregioner i henhold til artikel 8, 
stk. 1 i Rådets forordning (EF) nr. 
1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle 
bestemmelser for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond og Samhørighedsfonden og 
ophævelse af forordning (EF) 
nr. 1260/1999,1 og hvis BNP pr. indbygger 
i perioden 2007-2013 var mindre end 75 % 
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Samhørighedsfonden. 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.

1 EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25.

Or. de

Begrundelse

Også de regioner, der i øjeblikket (2007-2013) er såkaldte udfasningsregioner i henhold til 
konvergensmålet, skal drage fordel af det såkaldte sikkerhedsnet, altså minimumsstøtten på 
2/3 af den nuværende støtte. Det skal præciseres, at alle regioner, inklusive 
udfasningsregionerne i henhold til artikel 8, stk. 1 i forordning nr. 1083/2006, der nu falder 
uden for konvergensmålet, falder ind herunder, så det det opnåede kan konsolideres.

Ændringsforslag 287
Constanze Angela Krehl, Hermann Winkler

Forslag til forordning
Betragtning 54

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-

(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-
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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.

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 samt de 
regioner, der i øjeblikket har status af 
udfasningsregioner, 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. en

Ændringsforslag 288
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Betragtning 54

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 

(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, 
som var berettiget til støtte under 
konvergensmålet i henhold til artikel 5, 
stk.1, i Rådets forordning (EF) nr. 
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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.

1083/2006 og hvis BNP pr. indbygger er 
større end 75 % af EU-27-gennemsnittet 
samt regioner, som i henhold til artikel 
8, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 
1083/2006 var berettigede til 
overgangsstøtte, 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. en

Ændringsforslag 289
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Forslag til forordning
Betragtning 54

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 

(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 og mere 
udviklede regioner efter deres 
bruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger 
i forhold til EU-gennemsnittet. For at sikre 
strukturfondsinvesteringernes 
bæredygtighed på lang sigt bør alle 
regioner, der i perioden 2007-2013 blev 
støttet via målet "konvergens", inklusive 
regioner, der i denne periode blev støttet 
som udfasningsregioner i henhold til 
artikel 8, stk. 1 i Rådets forordning (EF) 
nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om 
generelle bestemmelser for Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
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bruttonationalindkomst (BNI) pr. 
indbygger er på mindre end 90 % af EU-
gennemsnittet bør støttes via målet om 
"investeringer i vækst og beskæftigelse" 
fra Samhørighedsfonden.

Den Europæiske Socialfond og 
Samhørighedsfonden og ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1260/1999,1 og hvis 
BNP pr. indbygger i perioden 2007-2013 
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. 
_________________
1 EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25.

Or. de

Ændringsforslag 290
María Irigoyen Pérez, Antolín Sánchez Presedo, Carmen Romero López, Luis Yáñez-
Barnuevo García

Forslag til forordning
Betragtning 54

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 

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 nuværende
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 udbygge 
den økonomiske vækst og sociale 
samhørighed mellem de europæiske 
regioner bør regioner, hvis BNP pr. 
indbygger i perioden 2007-2013 var 
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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.

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 
med det sigte at konsolidere den opnåede 
udvikling. 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. Med det formål at 
afspejle krisens reelle effekter er det 
nødvendigt at revidere de anvendte 
økonomiske data samt indføre nye 
kriterier som f.eks. 
arbejdsløshedsprocenten ved tildeling af 
midler fra samhørighedspolitikken samt 
indføre en tilpasningsklausul, der gør det 
muligt at revidere regionernes kategori i 
løbet af perioden i overensstemmelse med 
væsentlige ændringer i deres situation, 
således at de, hvis der er sket en relativ 
forværring i en region, kan modtage 
større støtte.

Or. es

Begrundelse

De økonomiske data, der anvendes ved tildeling af midler fra samhørighedspolitikken på 
regionalt niveau, er de senest tilgængelige, og de giver ikke et troværdigt billede af krisens 
følger. Det er derfor nødvendigt at fastsætte en tilpasningsklausul, der gør det muligt at 
revidere regionernes kategori i løbet af perioden på grundlag af væsentlige ændringer i deres 
situation, således, at de, hvis der er sket en relativ forværring i en region, kan modtage større 
støtte.

Ændringsforslag 291
Michael Theurer

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, 
der i perioden 2007-2013 blev støttet via 
målet "konvergens" og 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

Begrundelse

For at undgå unødige urimeligheder og statistiske uregelmæssigheder skal der findes en 
overgangsordning.

Ændringsforslag 292
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Betragtning 54

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 

(54) For at fremme traktatens mål om 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed bør målet om "investeringer i 
vækst og beskæftigelse" støtte alle 
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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.

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. På grund af deres 
sociale og økonomiske situation, og de 
store udgifter, som skyldes deres 
afsondrethed og status som øsamfund, bør 
de ultraperifere regioner anses som 
mindre udviklede regioner og drage fordel 
af alle de problemer, der er forbundet 
hermed.

Or. pt

Begrundelse

De naturgivne problemer i de ultraperifere regioner viser, at disse regioner er meget 
følsomme i forhold til de omfattende investeringer, som bør foretages på forskellige områder. 
Det er i denne sammenhæng vigtigt, at man sammenligner dem med de mindst udviklede 
regioner, og at de kan drage fordel af alle de problemer, der er forbundne med disse 
regioner, i forbindelse med strukturfondene for perioden 2014-2020.

Ændringsforslag 293
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Forslag til forordning
Betragtning 55 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

55a) Der skal i gradueringen af fondenes 
medfinansieringssats til en prioritet tages 
hensyn til dækningen af områder med 
alvorlige naturbetingede eller 
demografiske ulemper af permanent art, 
af ømedlemsstater, der er berettiget til 
støtte fra Samhørighedsfonden, og andre 
øer, dog ikke øer, hvor en medlemsstats 
hovedstad er beliggende, eller som har en 
fast forbindelse til fastlandet, af 
bjergområder som defineret i 
medlemsstatens nationale lovgivning, og 
af tyndt og meget tyndt befolkede områder 
samt andre områder med alvorlige 
demografiske ulemper.

Or. en

Ændringsforslag 294
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Betragtning 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) Der bør fastsættes objektive kriterier 
for udpegelse af regioner og områder, der 
er berettiget til støtte fra fondene. Med 
henblik herpå bør fastlæggelsen af 
regionerne og områderne på EU-plan 
baseres på det fælles klassifikationssystem 
for regioner, der er fastlagt ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse 
af en fælles nomenklatur for regionale 
enheder (NUTS).

(55) Der bør fastsættes objektive kriterier 
for udpegelse af regioner og områder, der 
er berettiget til støtte fra fondene. Med 
henblik herpå bør fastlæggelsen af 
regionerne og områderne på EU-plan 
baseres på det fælles klassifikationssystem 
for regioner, der er fastlagt ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse 
af en fælles nomenklatur for regionale 
enheder (NUTS). Det skal være muligt at 
tilpasse denne klassificering for specifikke 
områder, såsom øregioner.
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Or. en

Ændringsforslag 295
László Surján

Forslag til forordning
Betragtning 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) Der bør fastsættes objektive kriterier 
for udpegelse af regioner og områder, der 
er berettiget til støtte fra fondene. Med 
henblik herpå bør fastlæggelsen af 
regionerne og områderne på EU-plan 
baseres på det fælles klassifikationssystem 
for regioner, der er fastlagt ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse 
af en fælles nomenklatur for regionale 
enheder (NUTS).

(55) Der bør fastsættes objektive kriterier 
for udpegelse af regioner og områder, der 
er berettiget til støtte fra fondene. Med 
henblik herpå bør fastlæggelsen af 
regionerne og områderne på EU-plan 
baseres på det fælles klassifikationssystem 
for regioner, der er fastlagt ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse 
af en fælles nomenklatur for regionale 
enheder (NUTS). Der bør endvidere 
etableres et system til identificering af 
regioner med alvorlige intraregionale 
skævheder og fattigdom, og også disse 
skævheder bør afhjælpes gennem fondene 
med henblik på at forebygge sociale, 
interetniske og fattigdomsrelaterede 
spændinger.

Or. en

Ændringsforslag 296
Giommaria Uggias, Vilja Savisaar-Toomast, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Forslag til forordning
Betragtning 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) Der bør fastsættes objektive kriterier 
for udpegelse af regioner og områder, der 
er berettiget til støtte fra fondene. Med 
henblik herpå bør fastlæggelsen af 
regionerne og områderne på EU-plan 

(55) Der bør fastsættes objektive kriterier 
for udpegelse af regioner og områder, der 
er berettiget til støtte fra fondene. Med 
henblik herpå bør fastlæggelsen af 
regionerne og områderne på EU-plan 
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baseres på det fælles klassifikationssystem 
for regioner, der er fastlagt ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse 
af en fælles nomenklatur for regionale 
enheder (NUTS).

baseres på det fælles klassifikationssystem 
for regioner, der er fastlagt ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse 
af en fælles nomenklatur for regionale 
enheder (NUTS). Der skal sættes særligt 
fokus på områder, der lider af alvorlige 
naturbetingede eller demografiske 
ulemper af permanent art, såsom meget 
tyndt befolkede områder og øområder, 
grænseoverskridende områder og 
bjergområder, under hensyntagen til, at 
disse territoriale karakteristika ikke 
nødvendigvis svarer til den aktuelt 
foreslåede fordeling i NUTS.

Or. en

Ændringsforslag 297
László Surján

Forslag til forordning
Betragtning 56

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(56) For at udstikke passende finansielle 
rammer bør Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastlægge den 
vejledende årlige fordeling af de disponible 
forpligtelsesbevillinger efter en objektiv og 
gennemsigtig metode med henblik på at 
fokusere på regioner med 
udviklingsefterslæb, herunder de regioner, 
der modtager overgangsstøtte.

(56) For at udstikke passende finansielle 
rammer bør Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastlægge den 
vejledende årlige fordeling af de disponible 
forpligtelsesbevillinger efter en objektiv og 
gennemsigtig metode med henblik på at 
fokusere på regioner med 
udviklingsefterslæb, herunder de regioner, 
der modtager overgangsstøtte, eller som 
kæmper med alvorlige intraregionale 
skævheder, som skaber sociale, 
fattigdomsrelaterede eller interetniske 
spændinger.

Or. en

Ændringsforslag 298
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender
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Forslag til forordning
Betragtning 57 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

57a) Samhørighedsfonden bør støtte 
infrastrukturprojekter som fastsat i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. [...]/2012 af [...] om 
oprettelse af Connecting Europe-
faciliteten, for et samlet beløb på XX 
EUR, som udelukkende bør anvendes af 
medlemsstater, der er berettiget til støtte 
fra Samhørighedsfonden, og der bør 
anvendes de medfinansieringssatser, der 
gælder for denne. 
Projektudvælgelsesprocessen bør udføres 
i overensstemmelse med de mål og 
kriterier, som er fastsat i artikel [11] i 
forordning (EU) nr. [...]/2012 [om 
oprettelse af Connecting Europe-
faciliteten]. Inden den 31. december 2016 
bør udvælgelsen af støtteberettigede 
projekter imidlertid være udført under 
hensyntagen til de nationale tildelinger, 
der er overført fra Samhørighedsfonden 
til Connecting Europe-faciliteten.

Or. es

Begrundelse

Der vil være behov for en overgangsperiode på tre år, hvor der vil være garanti for de 
nødvendige tildelinger for at sikre, at alle medlemsstaterne anvender Kommissionens til 
rådighed værende bistandsinstrumenter.

Ændringsforslag 299
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57) Det er nødvendigt at fastsætte lofterne (57) Det er nødvendigt at fastsætte lofterne 



PE489.656v01-00 96/179 AM\903190DA.doc

DA

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

for disse midler til investeringer i vækst og 
beskæftigelse og at indføre objektive 
kriterier for deres fordeling mellem 
regioner og medlemsstater. I 
overensstemmelse med det overordnede 
mål om fattigdomsbekæmpelse er det 
nødvendigt at omlægge ordningen med 
fødevarebistand til de socialt dårligst 
stillede, så man fremmer social inklusion 
og en harmonisk udvikling af Unionen. Der 
påtænkes indført en mekanisme, der 
overfører midler til dette instrument og 
sikrer, at midlerne består af ESF-
bevillinger, via en implicit modsvarende 
reduktion af den minimumsandel af 
strukturfondsbidraget, der skal tildeles ESF 
i de enkelte lande.

Or. en

Ændringsforslag 300
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 

udgår
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vækst og beskæftigelse sættes til side som 
en resultatreserve for hver fond og 
regionskategori i hver enkelt medlemsstat.

Or. de

Ændringsforslag 301
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

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. en

Ændringsforslag 302
Ramona Nicole Mănescu

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. en

Ændringsforslag 303
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Leonardo 
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Domenici, Francesco De Angelis, Guido Milana

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. it

Begrundelse

Indførelsen af en resultatreserve ville kunne have negative konsekvenser, idet den kan 
anspore medlemsstaterne og de lokale myndigheder til at fastsætte beskedne og lidet 
innovative mål for at modtage yderligere tilskud.

Ændringsforslag 304
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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. fr

Ændringsforslag 305
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
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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. en

Ændringsforslag 306
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, 
Leonardo Domenici, Patrizia Toia, Guido Milana, Mario Pirillo

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. it

Ændringsforslag 307
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 

(58) For at styrke fokus på resultater og nå 
Europa 2020-målene kunne 5 % af de 
midler, der er tildelt en medlemsstat til 
målet om investeringer i vækst og 
beskæftigelse sættes til side som en 
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regionskategori i hver enkelt medlemsstat. resultatreserve for hver fond og 
regionskategori i denne medlemsstat.

Or. es

Ændringsforslag 308
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 kan der
under særlige forudsætninger overføres 
midler mellem mindre udviklede regioner, 
overgangsregioner og mere udviklede 
regioner.

Or. de

Begrundelse

Der skal være mulighed for intern omfordeling af midlerne mellem forskellige kategorier, for 
eksempel inden for en delstat, for at forhindre støtteforskel.

Ændringsforslag 309
Nuno Teixeira

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, 

(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, 
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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.

overgangsregioner og mere udviklede 
regioner.

Or. pt

Begrundelse

Regionerne har allerede en specifik finansieringsramme, og man bør ikke foretage 
overflytning af midler regionerne imellem, især ikke hvis de største støttemodtagere er de 
mest udviklede regioner og at det vil ske på bekostning af de mindst udviklede. Det er klart, at 
spill-over-effekten i dette tilfælde ikke fører til større økonomisk, social og territorial 
samhørighed, som det fremgår af traktatens artikel 174. Denne ændring er i tråd med den 
vedtagne ændring i artikel 85, punkt 2.

Ændringsforslag 310
Cornelia Ernst

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 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 5 % af den samlede 
bevilling for denne regionskategori.

Or. en

Ændringsforslag 311
Markus Pieper, Joachim Zeller, Michael Theurer, Tamás Deutsch, Oldřich Vlasák
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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 ikke overføres 
midler mellem mindre udviklede regioner
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.

Or. de

Ændringsforslag 312
Tamás Deutsch

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 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 6 % af den samlede 
bevilling for denne regionskategori.

Or. en

Ændringsforslag 313
Tomasz Piotr Poręba

Forslag til forordning
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Betragtning 59 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

59a) Erfaringerne med den nuværende 
finansielle ramme viser, at absorptionen 
af bevillingerne skal fastholdes på 4 % af 
BNP for bevillinger til samhørighed;

Or. en

Ændringsforslag 314
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

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. 
1466/1997 af 7. juli 1997 om styrkelse af 
overvågningen af budgetstillinger samt 
overvågning og samordning af økonomiske 
politikker. 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.

(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. 
1466/1997 af 7. juli 1997 om styrkelse af 
overvågningen af budgetstillinger samt 
overvågning og samordning af økonomiske 
politikker. Kommissionens verificering af 
additionalitetsprincippet bør anvendes på 
alle regioner.

Or. de
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Begrundelse

Jf. artikel 1, Europa-Parlamentets beslutning af 5.juli 2011 om Kommissionens femte 
samhørighedsrapport og om en strategi for samhørighedspolitikken efter 2013 
(2011/2035(INI)).

Ændringsforslag 315
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Betragtning 61

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
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Betragtning 61

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(61) Det er nødvendigt at fastsætte 
supplerende bestemmelser for 
programmering, forvaltning, overvågning 
og kontrol af de operationelle programmer, 
der modtager støtte fra fondene. For de 
operationelle programmer bør der 
fastsættes prioriterede felter, som svarer til 
tematiske mål og til de horisontale 
principper vedrørende overholdelse af 
EU-lovgivning og national lovgivning, 
fremme af ligestilling mellem mænd og 
kvinder og ikke-forskelsbehandling samt 
bæredygtig udvikling som defineret i 
denne forordning, der bør udformes en 
sammenhængende interventionslogik for at 
tage fat på de konstaterede 
udviklingsbehov, og der bør opstilles 
rammer for vurdering af resultaterne. De 
operationelle programmer bør også 
indeholde andre elementer, der er 
nødvendige for at understøtte en effektiv 
gennemførelse af fondene.

Or. en

Ændringsforslag 317
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Betragtning 62

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(62) Med henblik på at forbedre 
komplementariteten og forenkle 
gennemførelsen bør det være muligt at 
kombinere støtte fra Samhørighedsfonden 
og EFRU med støtte fra ESF i fælles 
operationelle programmer under målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse.

(62) Med henblik på at forbedre 
komplementariteten og forenkle 
støttemodtagernes adgang til 
strukturfondene og den efterfølgende 
gennemførelse af projekter, bør det være 
muligt at fremme en flerfondsforvaltning, 
som kombinerer støtte fra 
Samhørighedsfonden og EFRU med støtte 
fra ESF i fælles operationelle programmer 
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under målet om investeringer i vækst og 
beskæftigelse.

Or. pt

Begrundelse

En flerfondsforvaltning muliggør, at en støttemodtager, som ønsker at udvikle et projekt og
præsenterer en ansøgning, vil modtage finansiering fra EFRU, Samhørighedsfonden eller 
ESF til dækning af de forskellige investeringer, denne ønsker at foretage. Hensigten er at 
fremme udviklingen og implementeringen af projekter på bekostning af støttemodtagere, som 
kommer med flere ansøgninger til specifikke finansieringsprogrammer.

Ændringsforslag 318
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Betragtning 64

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(64) For at give medlemsstaterne mulighed 
for at gennemføre en del af et operationelt 
program ved anvendelse af en 
resultatorienteret tilgang er det 
hensigtsmæssigt at fastlægge en fælles 
handlingsplan, som omfatter en række 
foranstaltninger, der skal gennemføres af 
støttemodtageren, og som skal bidrage til at 
nå målene i det operationelle program. For 
at forenkle og styrke fondenes 
resultatorientering bør forvaltningen af den 
fælles handlingsplan udelukkende være 
baseret på delmål, output og resultater, der 
er aftalt i fællesskab, som fastlagt i 
Kommissions afgørelse om godkendelse af 
den fælles handlingsplan. Kontrol og 
revision af en fælles handlingsplan bør 
desuden begrænses til realiseringen af disse 
delmål, output og resultater. Det er derfor 
nødvendigt at fastsætte bestemmelser om 
udarbejdelsen, indholdet, vedtagelsen, den 
finansielle forvaltning og kontrollen af 
fælles handlingsplaner.

(64) For at give medlemsstaterne mulighed 
for at gennemføre en del af et operationelt 
program ved anvendelse af en 
resultatorienteret tilgang er det 
hensigtsmæssigt at fastlægge en fælles 
handlingsplan, som omfatter en række 
foranstaltninger, der skal gennemføres af 
støttemodtageren, og som skal bidrage til at 
nå målene i det operationelle program. For 
at forenkle og styrke fondenes 
resultatorientering bør forvaltningen af den 
fælles handlingsplan udelukkende være 
baseret på delmål for projektforvaltning, 
output og resultater, der er aftalt i 
fællesskab, som fastlagt i Kommissions 
afgørelse om godkendelse af den fælles 
handlingsplan. Kontrol og revision af en 
fælles handlingsplan bør desuden 
begrænses til realiseringen af disse delmål, 
output og resultater. Det er derfor 
nødvendigt at fastsætte bestemmelser om 
udarbejdelsen, indholdet, vedtagelsen, den 
finansielle forvaltning og kontrollen af 
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fælles handlingsplaner.

Or. en

Ændringsforslag 319
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

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 
støttes af fondene, gennemføres som en 
integreret territorial investering under et 
operationelt program.

(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 
støttes af fondene, gennemføres som en 
integreret territorial investering.

Or. en

Ændringsforslag 320
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 67

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(67) For at sikre, at der foreligger 
essentielle, opdaterede oplysninger om 
programgennemførelsen, er det 
nødvendigt, at medlemsstaterne 
regelmæssigt forelægger nøgledataene for 
Kommissionen. For at undgå en ekstra 
byrde for medlemsstaterne bør dette kun 
omfatte data, der indsamles løbende, og 
forelæggelsen bør ske via elektronisk 
dataudveksling.

(67) For at sikre, at der foreligger 
essentielle, opdaterede oplysninger om 
programgennemførelsen, er det 
nødvendigt, at medlemsstaterne 
regelmæssigt forelægger nøgledataene for 
Kommissionen. For at undgå en ekstra 
byrde for medlemsstaterne bør dette kun 
omfatte data, der indsamles løbende, og 
forelæggelsen bør ske via elektronisk 
dataudveksling. For så vidt disse 
overførsler indeholder personoplysninger, 
bør bestemmelserne i direktiv 95/46/EF og 
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forordning (EF) 45/2001 finde 
anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 321
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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, forudsat at 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, 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 at øge 
bevidstheden om samhørighedspolitikkens 
mål og dens vigtige rolle for EU's 
borgere.

Or. en

Ændringsforslag 322
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
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Betragtning 72

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(72) Med henblik på at styrke 
tilgængelighed og gennemsigtighed af 
oplysninger om støttemuligheder og 
projektstøttemodtagere bør der i hver 
medlemsstat være oprettet et enkelt 
websted eller en enkelt webportal med 
oplysninger om alle de operationelle 
programmer, herunder lister over 
operationer, der ydes støtte til under de 
enkelte operationelle programmer.

(72) Med henblik på at styrke 
tilgængelighed og gennemsigtighed af 
oplysninger om støttemuligheder og 
projektstøttemodtagere bør der i hver 
medlemsstat være oprettet et enkelt 
websted eller en enkelt webportal med 
oplysninger i et klart og forståeligt sprog
om alle de operationelle programmer, 
herunder lister over operationer, der ydes 
støtte til under de enkelte operationelle 
programmer, hvilket samtidig i højere 
grad ville synliggøre tankegangen bag 
opbygningen af Den Europæiske Union, 
hvad angår regionaludvikling og 
tværgående aktioner.

Or. en

Ændringsforslag 323
María Irigoyen Pérez

Forslag til forordning
Betragtning 72

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(72) Med henblik på at styrke 
tilgængelighed og gennemsigtighed af 
oplysninger om støttemuligheder og 
projektstøttemodtagere bør der i hver 
medlemsstat være oprettet et enkelt 
websted eller en enkelt webportal med 
oplysninger om alle de operationelle 
programmer, herunder lister over 
operationer, der ydes støtte til under de 
enkelte operationelle programmer.

(72) Med henblik på at styrke 
tilgængelighed og gennemsigtighed af 
oplysninger om støttemuligheder og 
projektstøttemodtagere bør der i hver 
medlemsstat være oprettet et enkelt 
websted eller en enkelt webportal med 
forståelige og let tilgængelige oplysninger 
om alle de operationelle programmer, 
herunder lister over operationer, der ydes 
støtte til under de enkelte operationelle 
programmer.

Or. es
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Begrundelse

Det skal sikres, at de oplysninger, der stilles til rådighed, er forståelige og tilgængelige.

Ændringsforslag 324
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Betragtning 73

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(73) Det er nødvendigt at fastlægge, hvilke 
elementer der skal lægges til grund for 
gradueringen af fondenes 
medfinansieringssats til de operationelle 
programmer, navnlig for at øge EU-
midlernes multiplikatoreffekt. Det er 
endvidere nødvendigt at fastsætte lofter 
for medfinansieringssatserne pr. 
regionskategori for at sikre, at princippet 
om samfinansiering overholdes ved hjælp 
af et passende niveau for den nationale 
støtte.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 325
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Betragtning 73

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(73) Det er nødvendigt at fastlægge, hvilke 
elementer der skal lægges til grund for 
gradueringen af fondenes 
medfinansieringssats til de operationelle 
programmer, navnlig for at øge EU-
midlernes multiplikatoreffekt. Det er 
endvidere nødvendigt at fastsætte lofter for 
medfinansieringssatserne pr. 
regionskategori for at sikre, at princippet 

(73) Det er nødvendigt at fastlægge, hvilke 
elementer der skal lægges til grund for 
gradueringen af fondenes 
medfinansieringssats til de operationelle 
programmer, navnlig for at øge EU-
midlernes multiplikatoreffekt. Det er 
endvidere nødvendigt at fastsætte lofter for 
medfinansieringssatserne pr. 
regionskategori for at sikre, at princippet 
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om samfinansiering overholdes ved hjælp 
af et passende niveau for den nationale 
støtte.

om samfinansiering overholdes ved hjælp 
af et passende niveau for både den 
offentlige og private nationale støtte. De 
gældende nationale 
medfinansieringssatser bør ikke hæves i 
den nuværende økonomiske situation, 
som allerede stiller regionerne over for en 
lang række udfordringer. I 
hovedstadsregionerne, som er de mest 
udviklede i medlemsstaterne, bør der være 
mere fleksibilitet.

Or. en

Ændringsforslag 326
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Betragtning 73

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(73) Det er nødvendigt at fastlægge, hvilke 
elementer der skal lægges til grund for 
gradueringen af fondenes 
medfinansieringssats til de operationelle 
programmer, navnlig for at øge EU-
midlernes multiplikatoreffekt. Det er 
endvidere nødvendigt at fastsætte lofter for 
medfinansieringssatserne pr. 
regionskategori for at sikre, at princippet 
om samfinansiering overholdes ved hjælp 
af et passende niveau for den nationale 
støtte.

(73) Det er nødvendigt at fastlægge, hvilke 
elementer der skal lægges til grund for 
gradueringen af fondenes 
medfinansieringssats til de operationelle 
programmer, i betragtning af vilkårene for 
økonomisk styring i medfør af vækst- og 
stabilitetspagten navnlig for at øge EU-
midlernes multiplikatoreffekt. Det er 
endvidere nødvendigt at fastsætte lofter for 
medfinansieringssatserne pr. 
regionskategori for at sikre, at princippet 
om samfinansiering overholdes ved hjælp 
af et passende niveau for den nationale
støtte.

Or. pt

Begrundelse

Medfinansieringssatsen bør tilpasses de økonomiske forhold i den enkelte medlemsstat, som 
er nævnt i vækst- og stabilitetspagten. Hensigten er, at der findes en fleksibilitet, således at 
Kommissionen kan hæve medfinansieringssatsen og fremme udviklingen af projekter, hvis en 
medlemsstat befinder sig i store budgetmæssige vanskeligheder.
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Ændringsforslag 327
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Betragtning 74

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(74) Det er nødvendigt, at medlemsstaterne 
udpeger en forvaltningsmyndighed, en 
attesteringsmyndighed og en funktionelt 
uafhængig revisionsmyndighed for hvert 
operationelt program. For at give 
medlemsstaterne fleksibilitet med hensyn 
til etablering af kontrolsystemer bør det 
være muligt at lade 
attesteringsmyndighedens funktioner blive 
varetaget af forvaltningsmyndigheden. 
Medlemsstaten bør også have mulighed for 
at udpege bemyndigede organer, der skal 
udføre visse af forvaltningsmyndighedens 
eller attesteringsmyndighedens opgaver.
Medlemsstaten bør i så tilfælde præcisere 
deres respektive ansvarsområder og 
funktioner.

(74) Det er nødvendigt, at medlemsstaterne 
udpeger en forvaltningsmyndighed, en 
attesteringsmyndighed og en funktionelt 
uafhængig revisionsmyndighed for hvert 
operationelt program. For at give 
medlemsstaterne fleksibilitet med hensyn 
til etablering af kontrolsystemer bør det 
være muligt at lade 
attesteringsmyndighedens funktioner blive 
varetaget af forvaltningsmyndigheden. 
Medlemsstaten bør også have mulighed for 
at udpege bemyndigede organer, der skal 
udføre visse af forvaltningsmyndighedens 
eller attesteringsmyndighedens opgaver, 
under forudsætning af, at de har fuld 
projekt- og 
programforvaltningskompetence.
Medlemsstaten bør i så tilfælde præcisere 
deres respektive ansvarsområder og 
funktioner.

Or. en

Ændringsforslag 328
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Forslag til forordning
Betragtning 74

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(74) Det er nødvendigt, at medlemsstaterne 
udpeger en forvaltningsmyndighed, en 
attesteringsmyndighed og en funktionelt 

(74) Det er nødvendigt, at medlemsstaterne 
udpeger en forvaltningsmyndighed, en 
attesteringsmyndighed og en funktionelt 
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uafhængig revisionsmyndighed for hvert 
operationelt program. For at give 
medlemsstaterne fleksibilitet med hensyn 
til etablering af kontrolsystemer bør det 
være muligt at lade 
attesteringsmyndighedens funktioner blive 
varetaget af forvaltningsmyndigheden. 
Medlemsstaten bør også have mulighed for 
at udpege bemyndigede organer, der skal 
udføre visse af forvaltningsmyndighedens 
eller attesteringsmyndighedens opgaver.
Medlemsstaten bør i så tilfælde præcisere 
deres respektive ansvarsområder og 
funktioner.

uafhængig revisionsmyndighed for hvert 
operationelt program. For at give 
medlemsstaterne fleksibilitet med hensyn 
til etablering af kontrolsystemer bør det 
være muligt at lade 
attesteringsmyndighedens funktioner blive 
varetaget af forvaltningsmyndigheden. 
Medlemsstaten bør også have mulighed for 
at udpege bemyndigede organer, der skal 
udføre visse af forvaltningsmyndighedens 
eller attesteringsmyndighedens opgaver 
under forudsætning af, at de har fuld 
projekt- og 
programforvaltningskompetence.
Medlemsstaten bør i så tilfælde præcisere 
deres respektive ansvarsområder og 
funktioner.

Or. en

Ændringsforslag 329
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Betragtning 75

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(75) Forvaltningsmyndigheden har 
hovedansvaret for en effektiv 
gennemførelse af fondene, og den 
varetager i den forbindelse en lang række 
funktioner vedrørende programforvaltning 
og –overvågning, finansiel forvaltning og 
kontrol samt projektudvælgelse. Det bør 
fastsættes, hvad dens ansvarsområder og 
funktioner er.

(75) Forvaltningsmyndigheden har 
hovedansvaret for en effektiv 
gennemførelse af fondene, og den 
varetager i den forbindelse en lang række 
funktioner vedrørende projekt- og
programforvaltning og –overvågning, 
finansiel forvaltning og kontrol samt 
projektudvælgelse. Det bør i 
forordningens artikler fastsættes, hvad 
dens ansvarsområder og funktioner er.

Or. en

Ændringsforslag 330
Hermann Winkler
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Forslag til forordning
Betragtning 78

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(78) For at tage hensyn til den særlige 
tilrettelæggelse af forvaltnings- og 
kontrolsystemerne i forbindelse med 
EFRU, ESF og Samhørighedsfonden og 
behovet for at sikre en proportional 
tilgang er der behov for særlige 
bestemmelser om godkendelse og 
tilbagetrækning af godkendelse af 
forvaltningsmyndigheden og 
attesteringsmyndigheden.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 331
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 78

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(78) For at tage hensyn til den særlige 
tilrettelæggelse af forvaltnings- og 
kontrolsystemerne i forbindelse med 
EFRU, ESF og Samhørighedsfonden og 
behovet for at sikre en proportional 
tilgang er der behov for særlige 
bestemmelser om godkendelse og 
tilbagetrækning af godkendelse af 
forvaltningsmyndigheden og 
attesteringsmyndigheden.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 332
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
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Betragtning 78

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(78) For at tage hensyn til den særlige 
tilrettelæggelse af forvaltnings- og 
kontrolsystemerne i forbindelse med 
EFRU, ESF og Samhørighedsfonden og 
behovet for at sikre en proportional tilgang 
er der behov for særlige bestemmelser om 
godkendelse og tilbagetrækning af 
godkendelse af forvaltningsmyndigheden 
og attesteringsmyndigheden.

(78) For at tage hensyn til den særlige 
tilrettelæggelse af forvaltnings- og 
kontrolsystemerne i forbindelse med 
EFRU, ESF og Samhørighedsfonden og 
behovet for at sikre en proportional tilgang 
er der behov for særlige bestemmelser om 
forvaltningsmyndighedens og 
attesteringsmyndighedens procedurer og 
funktion.

Or. es

Ændringsforslag 333
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Betragtning 80

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(80) Som supplement til de fælles 
bestemmelser om finansiel forvaltning er 
det nødvendigt med supplerende 
bestemmelser for EFRU, ESF og 
Samhørighedsfonden. Navnlig med henblik 
på at sikre en rimelig sikkerhed for 
Kommissionen forud for den årlige 
regnskabsafslutning bør anmodninger om 
mellemliggende betalinger refunderes med 
en sats på 90 % af det beløb, der 
fremkommer ved at anvende 
medfinansieringssatsen for hvert prioriteret 
felt som fastsat i afgørelsen om 
godkendelse af det operationelle program 
på de støtteberettigede udgifter vedrørende 
det prioriterede felt. De resterende 
udestående beløb bør udbetales til 
medlemsstaterne efter den årlige 
regnskabsafslutning, forudsat at der er 
opnået rimelig sikkerhed for, at udgifterne 
for det år, der er omfattet af 
regnskabsafslutningsproceduren, er 

(80) Som supplement til de fælles 
bestemmelser om finansiel forvaltning er 
det nødvendigt med supplerende 
bestemmelser for EFRU, ESF og 
Samhørighedsfonden. Navnlig med henblik 
på at sikre en rimelig sikkerhed for 
Kommissionen bør anmodninger om 
mellemliggende betalinger refunderes med 
en sats på 90 % af det beløb, der 
fremkommer ved at anvende 
medfinansieringssatsen for hvert prioriteret 
felt som fastsat i afgørelsen om 
godkendelse af det operationelle program 
på de støtteberettigede udgifter vedrørende 
det prioriterede felt. De resterende 
udestående beløb bør udbetales til 
medlemsstaterne efter afslutningen, 
forudsat at der er opnået rimelig sikkerhed 
for, at udgifterne er støtteberettigede.
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støtteberettigede.

Or. es

Begrundelse

Den årlige regnskabsafslutning har ifølge Fællesskabet til formål at lette arbejdet med 
periodeafslutningen og afkorte den periode, hvor regnskabsdokumenterne holdes tilbage. I 
praksis vanskeliggør det Kommissionens foreslåede forenkling på grund af den kompleksitet, 
der følger af, at det gennemføres i en programmeringsperiode, hvor forbedringerne desuden 
bør fokusere på en vurdering af resultaterne.

Ændringsforslag 334
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Betragtning 81

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(81) For at sikre, at støttemodtagerne 
modtager støtten så hurtigt som muligt, og 
for at bestyrke sikkerheden over for 
Kommissionen bør det kræves, at 
betalingsanmodninger udelukkende 
omfatter udgifter, for hvilke der er udbetalt 
støtte til støttemodtagerne. Der bør hvert år
foretages forfinansiering for at sikre, at 
medlemsstaterne har tilstrækkelige midler 
til at kunne fungere ifølge sådanne 
ordninger. En sådan forfinansiering bør 
hvert år være udlignet ved
regnskabsafslutningen.

(81) For at sikre, at støttemodtagerne 
modtager støtten så hurtigt som muligt, og 
for at bestyrke sikkerheden over for 
Kommissionen bør det kræves, at 
betalingsanmodninger udelukkende 
omfatter udgifter, for hvilke der er udbetalt 
støtte til støttemodtagerne. Der bør 
foretages forfinansiering for at sikre, at 
medlemsstaterne har tilstrækkelige midler 
til at kunne fungere ifølge sådanne 
ordninger. En sådan forfinansiering bør 
være udlignet i overensstemmelse med de 
procedurer, der fastsættes.

Or. es

Ændringsforslag 335
>Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning



AM\903190DA.doc 117/179 PE489.656v01-00

DA

Betragtning 83

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(83) Det er nødvendigt at fastsætte den 
nærmere procedure for den årlige 
regnskabsafslutning vedrørende fondene 
for at sikre et klart grundlag og 
retssikkerhed for ordningerne. Det er 
vigtigt at give medlemsstaten en 
begrænset mulighed for at fastsætte en 
reserve i sit årsregnskab af en størrelse, 
der er omfattet af en løbende procedure 
med revisionsmyndigheden.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 336
>Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Betragtning 84

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(84) Proceduren med årlig 
regnskabsafslutning bør ledsages af en 
årlig afslutning af fuldførte operationer 
(for EFRU og Samhørighedsfonden) eller 
udgifter (for ESF). For at mindske 
omkostningerne i forbindelse med den 
endelige afslutning af operationelle 
programmer, mindske den administrative 
byrde for støttemodtagerne og give 
retssikkerhed bør en årlig afslutning være 
obligatorisk, hvorved man begrænser den 
periode, hvor bilag skal opbevares, og 
hvor operationer kan blive revideret og 
der kan pålægges finansielle korrektioner. 

udgår

Or. es

Ændringsforslag 337
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Forslag til forordning
Betragtning 84

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(84) Proceduren med årlig 
regnskabsafslutning bør ledsages af en 
årlig afslutning af fuldførte operationer (for 
EFRU og Samhørighedsfonden) eller 
udgifter (for ESF). For at mindske 
omkostningerne i forbindelse med den 
endelige afslutning af operationelle 
programmer, mindske den administrative 
byrde for støttemodtagerne og give 
retssikkerhed bør en årlig afslutning være 
obligatorisk, hvorved man begrænser den 
periode, hvor bilag skal opbevares, og hvor 
operationer kan blive revideret og der kan 
pålægges finansielle korrektioner. 

(84) Proceduren med årlig 
regnskabsafslutning bør ledsages af en 
årlig afslutning af fuldførte operationer (for 
EFRU og Samhørighedsfonden) eller 
udgifter (for ESF). For at mindske 
omkostningerne i forbindelse med den 
endelige afslutning af operationelle 
programmer, mindske den administrative 
byrde for støttemodtagerne og give 
retssikkerhed kan medlemsstaterne vælge
en årlig afslutning, hvorved man begrænser 
den periode, hvor bilag skal opbevares, og 
hvor operationer kan blive revideret og der 
kan pålægges finansielle korrektioner. 

Or. fr

Ændringsforslag 338
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

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 form af 
finansiel støtte fra EU, bør Kommissionen 
kunne stille korrigerede og/eller 
inddrevne midler og/eller rentegevinster 
eller andre tilbagebetalinger i den 
centrale budgetforvaltning i 
overensstemmelse med artikel 53, litra a i 
finansforordningen i et særskilt program, 
som fokuserer på vækstinvesteringer, 
navnlig erhvervsinfrastrukturprojekter, til 
rådighed for medlemsstaten.
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Or. de

Ændringsforslag 339
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Betragtning 86 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Ændringsforslag 340
Tomasz Piotr Poręba

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 

(87) Hyppigheden af revisioner af 
operationer bør stå i et rimeligt forhold til 
størrelsen af EU-støtten fra fondene. Bl.a. 
bør der kun udføres én revision, hvis de 
samlede støtteberettigede udgifter til en 
operation ikke overstiger 250 000 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 
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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.

revisionsstikprøve. Kommissionen bør 
reducere sin revisionsindsats vedrørende 
operationelle programmer, hvor der ikke er 
væsentlige mangler, eller hvor der ikke er 
tvivl om revisionsmyndighedens 
pålidelighed.

Or. en

Ændringsforslag 341
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

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 25 
mio. EUR bør Kommissionen have 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 der i den overståede 
støtteperiode ikke har været tvivl om 
revisionsmyndighedens pålidelighed.

Or. de
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Ændringsforslag 342
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Guido Milana, Mario Pirillo

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. Bl.a. 
skal der kun udføres én revision, hvis de 
samlede støtteberettigede udgifter til en 
operation ikke overstiger 200 000 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.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at sikre reel proportionalitet i overvågningen af de operationelle programmer 
foreslås det, at der kun stilles krav om én revision, når de støtteberettigede udgifter ikke 
overstiger 200 000 EUR.

Ændringsforslag 343
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Betragtning 87

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(87) Hyppigheden af revisioner af (87) Hyppigheden af revisioner af 
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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.

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 200 000
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.

Or. en

Ændringsforslag 344
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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 

(87) Hyppigheden af revisioner af 
operationer bør stå i et rimeligt forhold til 
størrelsen af EU-støtten fra fondene.
Antallet af revisioner bør så vidt muligt 
nedsættes til én revision, 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 
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hvor der ikke er tvivl om 
revisionsmyndighedens pålidelighed.

væsentlige mangler, eller hvor der ikke er 
tvivl om revisionsmyndighedens 
pålidelighed.

Or. fr

Ændringsforslag 345
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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, 

(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, 
nærmere bestemmelser om finansielle 
instrumenter (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 
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. 
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hvilke datamedier der kan betragtes som 
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.

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. en

Ændringsforslag 346
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, 

(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, 
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 
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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 
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.

uregelmæssigheder og inddrivelse af beløb, 
der uberettiget er udbetalt, 
forvaltningserklæringen om den måde, 
forvaltnings- og kontrolsystemet fungerer 
på, betingelserne for nationale revisioner, 
fastsættelse af, hvilke datamedier der kan 
betragtes som 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

Begrundelse

Tilpasninger til ændringsforslagene til artikel 20 og 64

Ændringsforslag 347
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 

(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 bestemmelser 
om finansielle instrumenter 
(forhåndsvurdering, støtteberettigede 
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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 
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.

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 
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. es

Ændringsforslag 348
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
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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 
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 

(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 med henstillinger og 
bedste praksis vedrørende mål og kriterier 
til støtte for gennemførelsen af 
partnerskaber, den anvendte metode ved 
fremskaffelse af oplysninger om støtten til 
målene vedrørende klimaforandringer, 
minimumskriterierne for 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, de 
minimumsforskrifter, der skal medtages i 
finansieringsaftaler og 
strategidokumenter, 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, reglerne om brug af data, der 
er indsamlet under revisioner, kriterierne 
for godkendelse af 
forvaltningsmyndigheder og 
attesteringsmyndigheder, fastsættelse af, 
hvilke datamedier der kan betragtes som 
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 
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ekspertniveau. 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. en

Ændringsforslag 349
Markus Pieper, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Betragtning 90

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 350
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Betragtning 90

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 351
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Betragtning 90

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(90) Kommissionen bør have beføjelser til 
ved hjælp af gennemførelsesretsakter at 
vedtage, for så vidt angår alle FSR-
fondene, afgørelser om godkendelse af 
partnerskabsaftaler, 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 strukturfondstildeling til 
fødevarer til socialt dårligt stillede, 
afgørelser om vedtagelse og ændring af 
operationelle programmer, afgørelser om 
store projekter, afgørelser om fælles 
handlingsplaner, afgørelser om suspension 
af betalinger og afgørelser om finansielle 
korrektioner.

Or. en

Ændringsforslag 352
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Forslag til forordning
Betragtning 90

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 353
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
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Betragtning 90

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(90) Kommissionen bør have beføjelser til 
ved hjælp af gennemførelsesretsakter at 
vedtage, for så vidt angår alle FSR-
fondene, afgørelser om godkendelse af 
partnerskabsaftaler, 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 
medlemsstater til fødevarer til socialt 
dårligt stillede, afgørelser om vedtagelse 
og ændring af operationelle programmer, 
afgørelser om store projekter, afgørelser 
om fælles handlingsplaner, afgørelser om 
suspension af betalinger og afgørelser om 
finansielle korrektioner.

Or. es

Ændringsforslag 354
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Betragtning 93

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(93) Målet for denne forordning, nemlig at (93) Målet for denne forordning, nemlig at 
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formindske forskellene mellem de 
forskellige områders udviklingsniveauer og 
forbedre situationen for de mindst 
begunstigede områder eller øer med særlig 
vægt på landdistrikter, områder i en 
industriel overgangsproces og områder, der 
lider af alvorlige naturbetingede eller 
demografiske ulemper af permanent art, 
kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor bedre 
gennemføres på EU-plan; Unionen kan 
derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål

formindske forskellene mellem de 
forskellige områders udviklingsniveauer og 
forbedre situationen for de mindst 
begunstigede områder med særlig vægt på 
landdistrikter, områder i en industriel 
overgangsproces og områder, der lider af 
alvorlige naturbetingede eller demografiske 
ulemper af permanent art, bl.a. de 
nordligste meget tyndt befolkede områder 
samt øområder, grænseoverskridende 
områder og bjergområder og regioner i 
den yderste periferi, ugunstigt stillede 
byområder og fjerntliggende grænsebyer, 
kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor bedre 
gennemføres på EU-plan; Unionen kan 
derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

Or. es

Begrundelse

Man bør tage hensyn til såvel de områder, der er omhandlet i artikel 174, samt ugunstigt 
stillede byområder, landdistrikter i tilbagegang og fjerntliggende grænsebyer.

Ændringsforslag 355
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
Maurice Ponga

Forslag til forordning
Betragtning 93

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(93) Målet for denne forordning, nemlig at 
formindske forskellene mellem de 
forskellige områders udviklingsniveauer og 
forbedre situationen for de mindst 
begunstigede områder eller øer med særlig 
vægt på landdistrikter, områder i en 

(93) Målet for denne forordning, nemlig at 
formindske forskellene mellem de 
forskellige områders udviklingsniveauer og 
forbedre situationen for de mindst 
begunstigede områder eller øer med særlig 
vægt på landdistrikter, områder i en 
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industriel overgangsproces og områder, der 
lider af alvorlige naturbetingede eller 
demografiske ulemper af permanent art, 
kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor bedre 
gennemføres på EU-plan; Unionen kan 
derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål

industriel overgangsproces, regioner i den 
yderste periferi og områder, der lider af 
alvorlige naturbetingede eller demografiske 
ulemper af permanent art, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor bedre 
gennemføres på EU-plan; Unionen kan 
derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål

Or. fr

Ændringsforslag 356
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Betragtning 93 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

93a) I henhold til erklæringen fra Det 
Europæiske Råd af 30. januar 2012 skal 
EU og medlemsstaterne modernisere 
deres økonomier og forbedre deres 
konkurrenceevne for at sikre en 
bæredygtig vækst. EU og medlemsstaterne 
bør anlægge en konsekvent og omfattende 
tilgang, som kombinerer intelligent 
finanspolitisk konsolidering, der bevarer 
investeringerne, med strukturelle 
foranstaltninger, som skaber vækst og 
beskæftigelse. Under hensyntagen til 
nærhedsprincippet er det med henblik på 
at skabe fremtidig vækst og beskæftigelse 
nødvendigt at gennemføre nye innovative 
metoder til samarbejde på tværnationalt 
og makroregionalt plan. De 
makroregionale udviklingsfonde, som 
repræsenterer den innovative del af den 
fælles strategiske ramme, spiller en 
afgørende rolle i opfyldelsen af disse mål. 
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Det makroregionale partnerskab mellem 
medlemsstaterne til realisering af store, 
fælles projekter, som finansieres af de 
makroregionale udviklingsfonde, er den 
synergistiske legemliggørelse af EU's og 
medlemsstaternes nye mål.

Or. sk

Begrundelse

At present, the majority of the Union agrees about the breakdown of the current arrangement 
of the structural funds and the Cohesion Fund of the European Union because of the changed 
economic conditions and because of the problematic implementation of measures to alleviate 
the effects of the crisis (inefficient use of the public resources of the European Union, 
disagreement with the new objectives of the Union, corruption, violation of the rules, and 
superficial compliance). This implies that measures to prevent ineffective and bad-faith use of 
CSF Funds must be adopted. The CSF Funds cannot become the instrument that deepens the 
financial and economic crisis. To the contrary, they must become the instrument of growth 
and jobs. This line is corroborated by the press statement on the eurozone regarding Greece 
issued at an informal dinner of the European Council on 23 May 2012, stating that ‘We shall 
secure the mobilisation of European structural funds and instruments in order to put Greece 
on the path of growth and jobs.’ The inevitability of corrective measures is evidenced by the 
current developments and by the cessation of payments for several operational programmes 
in various Member States. The consequent amendments of financial policies implemented for 
the fiscal period of 2007–2013 can have a dramatic and negative effect on the budgets of 
several Member States and so on fiscal consolidation. The Greek situation can thus be 
repeated in other Member States in the fiscal period of 2014–2020. The macro-regional 
strategies and thus defined macro-regions (approved European Union Strategy for the Baltic 
Sea Region, approved European Union Strategy for the Danube Region, and the future 
European Union Strategy for the Atlantic Region) offer a platform for the implementation of 
the above measures. The transnational macro-regional strategies can eliminate the failure 
risks of an individual Member State. Moreover, these measures must make provision for a 
comprehensive approach which combines smart fiscal consolidation that preserves 
investments with structural measures for future growth and jobs. The political leaders of the 
Member States are also publicly voicing the necessity to adopt these measures.

Ændringsforslag 357
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Første del – artikel 1 – stk. 3 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestemmelserne i denne forordning bør 
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afspejle prioriteterne og principperne i 
SBA for Europa og muliggøre 
gennemførelsen heraf på europæisk, 
nationalt og regionalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 358
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Første del – artikel 2 – stk. 1 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "EU-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst": målene og 
de fælles målsætninger, der skal være 
retningsgivende for medlemsstaternes 
indsats, som fastsat i Kommissionens 
meddelelse "Europa 2020 - En strategi for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst", 
som indgik i bilag I (ny europæisk strategi 
for beskæftigelse og vækst - EU's 
overordnede mål) i konklusionerne fra Det 
Europæiske Råd vedtaget den 17. juni 2010 
og Rådets afgørelse af 21. oktober 2010 
om retningslinjer for medlemsstaternes 
beskæftigelsespolitikker, samt eventuelle 
reviderede udgaver af sådanne mål og 
fælles målsætninger

1) "EU-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst": de mål, der 
skal være retningsgivende for 
medlemsstaternes indsats, som fastsat i 
Kommissionens meddelelse "Europa 2020 
- En strategi for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst", som indgik i bilag I (ny 
europæisk strategi for beskæftigelse og 
vækst - EU's overordnede mål) i 
konklusionerne fra Det Europæiske Råd 
vedtaget den 17. juni 2010 og Rådets 
afgørelse af 21. oktober 2010 om 
retningslinjer for medlemsstaternes 
beskæftigelsespolitikker, samt eventuelle 
reviderede udgaver af sådanne mål

Or. fr

Ændringsforslag 359
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "fælles strategisk ramme": det 
dokument, der omsætter målsætningerne 

2) "fælles strategisk ramme": det 
rammedokument, der samordner og 
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og målene for EU-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst til 
nøgleaktioner for FSR-fondene, og som 
for hvert tematisk mål fastlægger de 
nøgleaktioner, der skal støttes af de 
enkelte FSR-fonde, og mekanismerne til at 
sikre sammenhæng og konsekvens i FSR-
fondenes programmering i forhold til 
medlemsstaternes og Unionens 
økonomiske politikker og
beskæftigelsespolitikker

fordeler de prioriterede investeringer med 
henblik på at opfylde målsætningerne og 
målene for EU-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst, og som for 
hvert tematisk mål fastlægger 
mekanismerne til at sikre sammenhæng og 
konsekvens i FSR-fondenes 
programmering i forhold til 
medlemsstaternes og Unionens sociale og 
økonomiske politikker, 
beskæftigelsespolitikker og politikker for 
bæredygtig udvikling

Or. fr

Ændringsforslag 360
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "fælles strategisk ramme": det 
dokument, der omsætter målsætningerne 
og målene for EU-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst til 
nøgleaktioner for FSR-fondene, og som 
for hvert tematisk mål fastlægger de 
nøgleaktioner, der skal støttes af de 
enkelte FSR-fonde, og mekanismerne til 
at sikre sammenhæng og konsekvens i 
FSR-fondenes programmering i forhold til 
medlemsstaternes og Unionens 
økonomiske politikker og 
beskæftigelsespolitikker

2) "fælles strategisk ramme": denne 
forordnings bilag, som indeholder en 
ikkeudtømmende liste over de anbefalede 
foranstaltninger, der støttes af hver FSR-
fond for finansieringsperioden 2014-
2020, og som hjælper medlemsstaterne til 
at nå målsætningerne og målene for EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst og navnlig de tematiske 
mål, der er fastsat i artikel 9 i denne 
forordning. Dokumentet indeholder 
endvidere mekanismer til at sikre 
sammenhæng og konsekvens i FSR-
fondenes programmering i forhold til 
medlemsstaternes og Unionens 
økonomiske politikker og 
beskæftigelsespolitikker og andre 
relevante EU-politikker og -instrumenter 
samt koordinering blandt FSR-fondene. I 
erkendelse af regionernes forskellige 
behov og for at sikre den nødvendige 
fleksibilitet i regionernes bæredygtige 
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udvikling bør udvælgelsen af 
foranstaltninger fra den foreslåede 
ikkeudtømmende liste over anbefalede 
foranstaltninger foretages af 
medlemsstaterne og regionerne.

Or. en

Ændringsforslag 361
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Første del – artikel 2 – stk. 2 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 362
László Surján

Forslag til forordning
Første del – artikel 2 – stk. 2 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4) "programmering": tilrettelæggelsen, 
beslutningstagningen og fordelingen af de 
finansielle ressourcer i flere faser for over 
en flerårig periode og med inddragelse af 
støttemodtagerne fra det tidligst mulige 
trin gennem metoden med 
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bæredygtig og inklusiv vækst flerniveaustyring at gennemføre en fælles 
indsats fra Unionen og medlemsstaterne for 
at realisere EU-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst

Or. en

Ændringsforslag 363
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Første del – artikel 2 – stk. 2 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4) "programmering": tilrettelæggelsen, 
beslutningstagningen og fordelingen af de 
finansielle ressourcer i flere faser for over 
en flerårig periode at gennemføre en fælles 
indsats fra Unionen og medlemsstaterne for 
at opnå Unionens vigtigste mål ved hjælp 
af en strategi for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst

Or. es

Ændringsforslag 364
Markus Pieper, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Første del – artikel 2 – stk. 2 – punkt 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "støttemodtager": et offentligt eller 
privat organ, der har ansvaret for at 
iværksætte eller iværksætte og gennemføre 
operationer; i forbindelse med statsstøtte 
forstås ved "støttemodtager" det organ, der 
modtager støtten; i forbindelse med 
finansielle instrumenter forstås ved 
"støttemodtager" det organ, der 
gennemfører det finansielle instrument

(Vedrører ikke den danske tekst)
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Or. de

Ændringsforslag 365
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Første del – artikel 2 – stk. 2 – punkt 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16) "lokaludviklingsstrategi": et 
sammenhængende sæt operationer til 
opfyldelse af lokale mål og behov, som 
bidrager til at realisere EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
og som gennemføres i partnerskab på det 
relevante niveau

16) "lokaludviklingsstrategi": et 
sammenhængende sæt operationer til 
opfyldelse af lokale mål og behov, som i 
det mindste til dels bidrager til at realisere 
EU-strategien for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst, og som gennemføres i 
partnerskab på det relevante niveau

Or. fr

Ændringsforslag 366
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Første del – artikel 2 – stk. 2 – punkt 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16) "lokaludviklingsstrategi": et 
sammenhængende sæt operationer til 
opfyldelse af lokale mål og behov, som 
bidrager til at realisere EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
og som gennemføres i partnerskab på det 
relevante niveau

16) "lokaludviklingsstrategi": et 
sammenhængende sæt operationer til 
opfyldelse af lokale mål og behov, som 
bidrager til at realisere EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
og som gennemføres af en lokal 
myndighed i partnerskab på det relevante 
niveau

Or. en

Ændringsforslag 367
Fiorello Provera
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Forslag til forordning
Første del – artikel 2 – stk. 2 – punkt 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16) "lokaludviklingsstrategi": et 
sammenhængende sæt operationer til 
opfyldelse af lokale mål og behov, som 
bidrager til at realisere EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
og som gennemføres i partnerskab på det 
relevante niveau

16) "lokaludviklingsstrategi": et 
sammenhængende sæt operationer til 
opfyldelse af lokale mål og behov, som 
bidrager til at realisere EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
og som gennemføres af en lokal 
myndighed i partnerskab på det relevante 
niveau

Or. fr

Ændringsforslag 368
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Første del – artikel 2 – stk. 2 – punkt 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16) "lokaludviklingsstrategi": et 
sammenhængende sæt operationer til 
opfyldelse af lokale mål og behov, som 
bidrager til at realisere EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
og som gennemføres i partnerskab på det 
relevante niveau

16) "lokaludviklingsstrategi": et 
sammenhængende sæt operationer til 
opfyldelse af lokale mål og behov og 
opnåelse af en integreret bæredygtig 
udvikling på lokalt plan, som bidrager til 
at realisere EU-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst, og som 
gennemføres i partnerskab på specifikke 
subregionale territoriale niveauer

Or. en

Ændringsforslag 369
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
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Første del – artikel 2 – stk. 2 – punkt 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16) "lokaludviklingsstrategi": et 
sammenhængende sæt operationer til 
opfyldelse af lokale mål og behov, som 
bidrager til at realisere EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
og som gennemføres i partnerskab på det 
relevante niveau

16) "lokaludviklingsstrategi": et 
sammenhængende sæt operationer til 
opfyldelse af lokale mål og behov, som 
bidrager til at realisere EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
og som gennemføres af en lokal 
myndighed i partnerskab på det relevante 
niveau

Or. en

Ændringsforslag 370
Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Første del – artikel 2 – stk. 2 – punkt 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16) "lokaludviklingsstrategi": et 
sammenhængende sæt operationer til 
opfyldelse af lokale mål og behov, som 
bidrager til at realisere EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
og som gennemføres i partnerskab på det 
relevante niveau

16) "lokaludviklingsstrategi": et 
sammenhængende sæt operationer til 
opfyldelse af lokale mål og behov, som 
bidrager til at realisere EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
og som gennemføres af en lokal 
myndighed i partnerskab på det relevante 
niveau

Or. en

Begrundelse

De lokale myndigheder er hovedaktørerne i gennemførelsen af EU's regionale 
udviklingsstrategi.

Ændringsforslag 371
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
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Første del – artikel 2 – stk. 2 – punkt 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16) "lokaludviklingsstrategi": et 
sammenhængende sæt operationer til 
opfyldelse af lokale mål og behov, som 
bidrager til at realisere EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
og som gennemføres i partnerskab på det 
relevante niveau

16) "lokaludviklingsstrategi": et 
sammenhængende sæt operationer til 
opfyldelse af lokale mål og behov, som 
bidrager til at realisere EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
og som, om nødvendigt, gennemføres i 
partnerskab på det relevante niveau

Or. es

Ændringsforslag 372
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Første del – artikel 2 – stk. 2 – punkt 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17) "rullende afslutning": afslutning af 
operationer som konsekvens af den årlige 
regnskabsafslutning og før den generelle 
afslutning af programmet

17) "rullende afslutning": afslutning af 
operationer før den generelle afslutning af 
programmet

Or. es

Ændringsforslag 373
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Første del – artikel 2 – stk. 2 – punkt 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18) "partnerskabsaftale": det dokument, 
som medlemsstaten har udarbejdet med 
deltagelse af partnere i tråd med metoden 
med flerniveaustyring, og som beskriver 
medlemsstatens strategi, prioriteringer og 
regler for anvendelsen af FSR-fondene, for 

18) "partnerskabsaftale": det dokument, 
som medlemsstaten har udarbejdet med 
deltagelse af partnere i tråd med metoden 
med flerniveaustyring som fastsat i artikel 
5 i denne forordning, og som beskriver 
medlemsstatens strategi, prioriteringer og 
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på en effektiv måde at forfølge EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, og som er godkendt af 
Kommissionen efter vurdering og dialog 
med medlemsstaten.

regler for anvendelsen af FSR-fondene, for 
på en effektiv måde at forfølge EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst under hensyntagen til 
regionernes forskellige behov og 
garantere den nødvendige fleksibilitet i 
regionernes bæredygtige udvikling, og 
som er godkendt af Kommissionen efter 
vurdering og dialog med medlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 374
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

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 375
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Første del – artikel 2 – stk. 2 – punkt 24 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

24a) "Makroregion": en territorial 
struktur bestående af regionerne i en 
gruppe af medlemsstater som fastlagt i 
den godkendte makroregionale strategi; 
på territoriet for det makroregionale 
udviklingsfondprogram; 

Or. sk
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Begrundelse

Det er nødvendigt at definere dette nye begreb.

Ændringsforslag 376
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Første del – artikel 2 – stk. 2 – punkt 24 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

24b) "Makroregional udviklingsfond": en 
tværnational finansiel fond, der oprettes i 
henhold til en medlemsstats 
makroregionale gruppeaftale, og som 
finansieres af FSR-fonde og andre kilder; 
Det er den innovative del af den fælles 
strategiske ramme.

Or. sk

Begrundelse

Det er nødvendigt at definere dette nye begreb.

Ændringsforslag 377
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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 

1. FSR-fondene yder gennem flerårige 
programmer støtte, som supplerer 
nationale, regionale og lokale 
interventioner, med henblik på at opnå 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed og forfølge EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
under hensyntagen til de integrerede 
retningslinjer og de nationale 
reformprogrammer.
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henhold til traktatens artikel 148, stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 378
Monika Smolková, Anna Záborská

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 og programmer under 
makroregionale udviklingsfonde 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.

Or. sk

Begrundelse

Et supplement til den innovative del af den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 379
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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 

1. FSR-fondene yder gennem flerårige 
programmer støtte, som supplerer 
nationale, regionale og lokale 
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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.

interventioner, med henblik på at forfølge 
EU-strategien for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst og opfylde fondenes 
specifikke opgaver i henhold til deres 
traktatbaserede mål under hensyntagen til 
de relevante integrerede retningslinjer, 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.

Or. en

Ændringsforslag 380
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 nå de 
mål, der er fastsat i 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.

Or. es

Ændringsforslag 381
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
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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 relevante politikker, 
herunder de horisontale mål, og 
prioriteter og komplementaritet med andre 
af Unionens instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 382
Hermann Winkler

Forslag til forordning
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 og de i henhold til de 
(forfatnings-)retlige rammer ansvarlige 
territoriale niveauer er ansvarlige for 
gennemførelsen af programmer og udfører 
deres opgaver i henhold til denne 
forordning og de fondsspecifikke regler i 
overensstemmelse med medlemsstatens 
institutionelle, retlige og finansielle 
rammer og i overensstemmelse med denne 
forordning og de fondsspecifikke regler.

Or. de

Ændringsforslag 383
Ramona Nicole Mănescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne og de organer, de har 4. Medlemsstaterne og de organer, de har 
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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.

udpeget i dette øjemed, er ansvarlige for 
gennemførelsen af programmer i 
samarbejde med de økonomiske og sociale 
partnere 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.

Or. en

Ændringsforslag 384
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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

Or. fr

Ændringsforslag 385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning



PE489.656v01-00 150/179 AM\903190DA.doc

DA

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 og de organer, de har 
udpeget i dette øjemed, er ansvarlige for 
udarbejdelsen og 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.

Or. en

Ændringsforslag 386
María Irigoyen Pérez

Forslag til forordning
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 og de organer, de har 
udpeget i dette øjemed, er ansvarlige for 
forberedelsen og 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.

Or. es

Begrundelse

Man bør i forbindelse med alle stadier af forberedelse og gennemførelse af fondene tage 
hensyn til medlemsstaterne og de af dem udpegede organer på territorialt niveau.
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Ændringsforslag 387
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 388
Richard Seeber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 389
Richard Seeber
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Forslag til forordning
Anden del – artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Bestemmelser om gennemførelsen og 
anvendelsen af FSR-fondene, og især de 
finansielle og administrative ressourcer, 
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 
gælde for alle programmer med et EU-
bidrag på under 150 mio. EUR

Or. en

Ændringsforslag 390
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Forslag til forordning
Anden del – artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen og medlemsstaterne 
sørger i overensstemmelse med deres 
respektive ansvar for koordination mellem 
FSR-fondene og med andre EU-politikker 
og -instrumenter, herunder dem, der 
vedrører Unionens optræden udadtil.

6. Kommissionen og medlemsstaterne 
sørger i overensstemmelse med deres 
respektive ansvar for koordination mellem 
FSR-fondene og med andre EU-politikker 
og -instrumenter, herunder dem, der 
vedrører Unionens optræden udadtil. Der 
skal lægges særlig vægt på og, hvor det er 
relevant, afsættes ressourcer til områder, 
hvor andre EU-fonde udtrykkeligt giver 
mulighed for en integreret tilgang, såsom 
fælles finansiering til integrerede 
projekter inden for miljø og klima.

Or. en
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Begrundelse

Integrering af miljø og klima i al EU-finansiering er en af de vigtigste henstillinger i 
Parlamentets FFR-beslutning. "Integrerede projekter" under LIFE er et konkret og integrativt 
redskab. De har potentiale til at bidrage væsentligt til en effektiv anvendelse af midler. De 
sigter sammen med andre EU-midler mod at støtte gennemførelsen af omfattende 
miljølovgivning som affaldshåndteringsplaner og klimastrategier, som har et stort 
beskæftigelses- og vækstpotentiale.

Ændringsforslag 391
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

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. en

Ændringsforslag 392
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
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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. en

Ændringsforslag 393
Markus Pieper, Joachim Zeller

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 

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 
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bistand på Kommissionens initiativ. bistand på Kommissionens initiativ samt 
de i artikel 22, stk. 2a nævnte programmer 
til støtte for medlemsstater i finansielle 
vanskeligheder.

Or. de

Ændringsforslag 394
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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, og ved at 
oplyse de potentielle modtagere om 
støttemulighederne og informere 
offentligheden om 
samhørighedspolitikkens rolle og 
resultater.

Or. en

Ændringsforslag 395
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Anden del – artikel 4 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Bestemmelserne i forordningen bør 
afspejle prioriteterne og principperne i 
SBA for Europa, og den kan anvendes på 
både europæisk, nationalt og regionalt 
niveau;

Or. en
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Ændringsforslag 396
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 regionale myndigheder og 
følgende partnere:

Or. de

Ændringsforslag 397
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

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 
medlemsstaterne og de regionale og lokale 
myndigheder et partnerskab med følgende 
partnere:

Or. it

Begrundelse

Regionale og lokale myndigheder bør inddrages i partnerskabet på lige fod med 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 398
Younous Omarjee
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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 og de valgte regionale og 
lokale myndigheder i henhold til artikel 4, 
stk. 4, et partnerskab med følgende 
partnere:

Or. fr

Ændringsforslag 399
Kerstin Westphal

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 gennem indgåelse af en 
partnerskabsaftale med de relevante 
regionale myndigheder et partnerskab i 
henhold til artikel 4, stk. 4 samt med 
følgende partnere:

Or. de

Ændringsforslag 400
Cornelia Ernst

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 
medlemsstaterne, kompetente regionale 
og lokale myndigheder, bymyndigheder og 
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andre offentlige myndigheder samt 
økonomiske og sociale partnere et 
partnerskab med følgende partnere:

Or. en

Ændringsforslag 401
Jens Nilsson

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 partnerskabsaftalen og de enkelte 
programmer tilrettelægger en medlemsstat 
et partnerskab ved at indgå en 
partnerskabsaftale med de kompetente 
regionale og lokale myndigheder i 
overensstemmelse med artikel 4, stk. 4. 
Medlemsstaterne og de kompetente 
regionale og lokale myndigheder 
samarbejder endvidere med følgende 
partnere:

Or. en

Ændringsforslag 402
Peter Simon

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 et partnerskab gennem 
indgåelse af en partnerskabsaftale med de 
ansvarlige regionale og lokale 
myndigheder og bymyndighederne i 
henhold til artikel 4, stk. 4:

Or. de
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Begrundelse

På grund af byernes betydning for en effektiv samhørighedspolitik bør man udover de 
regionale og lokale myndigheder også eksplicit nævne bymyndighederne af hensyn til 
præciseringen.

Ændringsforslag 403
Giommaria Uggias

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 
medlemsstaterne og de lokale og regionale 
myndigheder et partnerskab med følgende 
partnere:

Or. it

Ændringsforslag 404
Richard Seeber

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 partnerskabsaftalen tilrettelægger en 
medlemsstat et partnerskab med følgende 
partnere:

Or. en

Ændringsforslag 405
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
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Anden del – artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de kompetente regionale og lokale 
myndigheder, bymyndigheder og andre 
offentlige myndigheder

udgår

Or. en

Ændringsforslag 406
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Anden del – artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de kompetente regionale og lokale 
myndigheder, bymyndigheder og andre 
offentlige myndigheder

a) de kompetente regionale og lokale 
myndigheder, bymyndigheder og andre 
offentlige myndigheder, som også 
tilrettelægger et partnerskab med de i litra 
b) og c) nævnte partnere

Or. en

Ændringsforslag 407
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Forslag til forordning
Anden del – artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de kompetente regionale og lokale 
myndigheder, bymyndigheder og andre 
offentlige myndigheder

a) andre offentlige myndigheder

Or. it

Begrundelse

Regionale og lokale myndigheder bør inddrages i partnerskabet på lige fod med 
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medlemsstaterne.

Ændringsforslag 408
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Anden del – artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de kompetente regionale og lokale 
myndigheder, bymyndigheder og andre 
offentlige myndigheder

a) andre kompetente offentlige 
myndigheder

Or. fr

Ændringsforslag 409
Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Anden del – artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de kompetente regionale og lokale
myndigheder, bymyndigheder og andre 
offentlige myndigheder

a) de kompetente myndigheder, der ikke 
henvises til i det indledende stk. i dette 
afsnit,

Or. de

Ændringsforslag 410
Fiorello Provera

Forslag til forordning
Anden del – artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de kompetente regionale og lokale 
myndigheder, bymyndigheder og andre 
offentlige myndigheder

a) de kompetente regionale og lokale 
myndigheder, bymyndigheder, 
myndigheder i bjergområder og andre 
offentlige myndigheder
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Or. fr

Ændringsforslag 411
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Anden del – artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de kompetente regionale og lokale 
myndigheder, bymyndigheder og andre 
offentlige myndigheder

a) de kompetente regionale og lokale 
myndigheder, bymyndigheder, 
bjergmyndigheder og andre offentlige 
myndigheder

Or. en

Ændringsforslag 412
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Anden del – artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de kompetente regionale og lokale 
myndigheder, bymyndigheder og andre 
offentlige myndigheder

a) andre offentlige myndigheder

Or. it

Ændringsforslag 413
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Anden del – artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) arbejdsmarkedets parter og udgår

Or. en
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Ændringsforslag 414
Markus Pieper

Forslag til forordning
Anden del – artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 415
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Anden del – artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 416
Hermann Winkler

Forslag til forordning
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Anden del – artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 417
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Anden del – artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) organer, der repræsenterer 
civilsamfundet, herunder miljøpartnere, 
ikke-statslige organisationer og organer, 
som er ansvarlige for at fremme ligestilling 
mellem kønnene og ikke-
forskelsbehandling samt ikke-statslige 
organisationer, som fremmer den sociale 
integration, og organisationer, der er 
aktive inden for områderne kultur-, 
uddannelses-, og ungdomspolitik.

Or. en

Ændringsforslag 418
María Irigoyen Pérez

Forslag til forordning
Anden del – artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) organer, der repræsenterer 
civilsamfundet, herunder miljøpartnere, 

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

ikke-statslige organisationer og organer, 
som er ansvarlige for at sikre reel og 
effektiv ligestilling mellem mænd og 
kvinder og bekæmpe forskelsbehandling.

Or. es

Begrundelse

Det bør overvejes at inddrage de organer, der er ansvarlige for at sikre ligestilling mellem 
mænd og kvinder og bekæmpelse af forskelsbehandling.

Ændringsforslag 419
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Anden del – artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt

Begrundelse

Erhvervssammenslutningerne (handelsmæssige eller industrielle) spiller en afgørende rolle i 
moderniseringen af de regionale økonomier og i det lokale økonomiske netværk, og bør 
involveres i partnerskabskontrakter. Det samme er tilfældet med universiteter eller 
teknologiske centre, som er af afgørende betydning for forbedringen af den viden, som 
muliggør, at folk får forbedret adgang til arbejdsmarkedet.

Ændringsforslag 420
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
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Anden del – artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

organer, der repræsenterer civilsamfundet, 
herunder miljøpartnere, ikke-statslige 
organisationer, heriblandt 
nonprofitorganisationer, der fremmer 
social integration, og organer, som er 
ansvarlige for at fremme ligestilling og 
ikke-forskelsbehandling.

Or. it

Ændringsforslag 421
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Anden del – artikel 5 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) kirker og religiøse samfund, der er 
aktive inden for områderne tværnationalt 
samarbejde, uddannelse, kultur og social 
inklusion.

Or. en

Ændringsforslag 422
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. En medlemsstat inddrager de 
institutioner, organisationer og grupper i 
partnerskabet, som kan have betydning 
for gennemførelsen af programmet eller 
måtte være berørt af gennemførelsen af 
programmerne. Der skal tages særligt 
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hensyn til grupper, der kunne blive berørt 
af programmerne, men kun vanskeligt 
kan øve indflydelse på disse programmer, 
navnlig de svageste og mest 
marginaliserede grupper.

Or. en

Ændringsforslag 423
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Anden del – artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. I overensstemmelse med metoden med 
flerniveaustyring og med den i stk. 1 
omhandlede partnerskabsaftale inddrages 
partnerne af medlemsstaterne i 
udarbejdelsen af partnerskabsaftaler og 
statusrapporter og i forberedelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af programmerne. Partnerne 
deltager i overvågningsudvalgene for 
programmerne.

Or. en

Ændringsforslag 424
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Anden del – artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. I overensstemmelse med metoden med 
flerniveaustyring inddrages partnerne af 
medlemsstaterne og de valgte regionale og 
lokale myndigheder i henhold til artikel 4, 
stk. 4, i udarbejdelsen af 
partnerskabsaftaler og statusrapporter og i 
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programmerne. Partnerne deltager i 
overvågningsudvalgene for programmerne.

forberedelsen, gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen af 
programmerne. Partnerne deltager i 
overvågningsudvalgene for programmerne.

Or. fr

Ændringsforslag 425
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Forslag til forordning
Anden del – artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. I overensstemmelse med metoden med 
flerniveaustyring inddrages partnerne, som 
repræsenterer de forskellige territoriale 
niveauer i overensstemmelse med 
medlemsstaternes institutionelle struktur, 
af medlemsstaterne i alle faser af
udarbejdelsen af partnerskabsaftaler og 
statusrapporter og i alle faser af
forberedelsen, gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen af 
programmerne. Partnerne deltager i 
overvågningsudvalgene for programmerne.

Or. en

Ændringsforslag 426
Jens Nilsson

Forslag til forordning
Anden del – artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I overensstemmelse med metoden med 
flerniveaustyring inddrages partnerne af 
medlemsstaterne i udarbejdelsen af 
partnerskabsaftaler og statusrapporter og i 
forberedelsen, gennemførelsen, 

2. I overensstemmelse med metoden med 
flerniveaustyring og i tråd med den i stk. 1 
omhandlede partnerskabsaftale inddrages 
partnerne af medlemsstaterne og de 
kompetente regionale og lokale 
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overvågningen og evalueringen af 
programmerne. Partnerne deltager i 
overvågningsudvalgene for programmerne.

myndigheder i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 4, i udarbejdelsen af 
partnerskabsaftaler og statusrapporter og i 
forberedelsen, gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen af 
programmerne. Partnerne deltager i 
overvågningsudvalgene for programmerne.

Or. en

Ændringsforslag 427
Marian Harkin, Catherine Bearder

Forslag til forordning
Anden del – artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. I overensstemmelse med metoden med 
flerniveaustyring inddrages partnerne af 
medlemsstaterne i udarbejdelsen af 
partnerskabsaftaler og statusrapporter og i 
forberedelsen, gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen af 
programmerne. Partnerne deltager i 
overvågningsudvalgene for programmerne. 
Partnerne sikres lige adgang til 
finansieringen til disse formål.

Or. en

Ændringsforslag 428
László Surján

Forslag til forordning
Anden del – artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I overensstemmelse med metoden med 
flerniveaustyring inddrages partnerne af 
medlemsstaterne i udarbejdelsen af 
partnerskabsaftaler og statusrapporter og i 
forberedelsen, gennemførelsen, 

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

overvågningen og evalueringen af 
programmerne fra det tidligst mulige trin. 
Partnerne deltager i 
overvågningsudvalgene for programmerne.

Or. en

Ændringsforslag 429
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Anden del – artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 430
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
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 

udgår
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blandt medlemsstaterne.

Or. es

Ændringsforslag 431
Richard Seeber

Forslag til forordning
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.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 432
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
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 i 
overensstemmelse med artikel 140 
vedrørende en europæisk adfærdskodeks, 
som opstiller specifikke mål og kriterier 
med udtrykkelig henvisning til program-
og projektforvaltningskapaciteter til støtte 
for gennemførelsen af partnerskaber og til 
fremme af udveksling af oplysninger, 
erfaringer, resultater og god praksis blandt 
medlemsstaterne.
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Or. en

Ændringsforslag 433
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
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
efter en grundig høring af de i stk. 1 
nævnte partnere på EU-plan at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 140 vedrørende en europæisk 
adfærdskodeks baseret på bedste praksis, 
som opstiller mål og kriterier til sikring af
gennemførelsen af partnerskaber under
forberedelsen, gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen af
partnerskabsaftaler og programmer og til 
fremme af udveksling af oplysninger, 
erfaringer, resultater og bedste praksis 
blandt medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 434
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
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 

3. Der skal sikres en europæisk 
adfærdskodeks med henstillinger og 
bedste praksis vedrørende mål og kriterier 
til støtte for gennemførelsen af 
partnerskaber og til fremme af udveksling 
af oplysninger, erfaringer, resultater og god 
praksis blandt medlemsstaterne. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
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medlemsstaterne. vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 for at 
sikre denne europæiske adfærdskodeks.

Or. en

Ændringsforslag 435
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Anden del – artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Den europæiske adfærdskodeks skal 
beskrive bl.a. følgende krav:
a) minimumskrav til sikring af 
gennemsigtighed i udvælgelsen af 
partnere samt klarhed omkring disses 
ansvarsområder og rolle i den politiske 
proces;
b) minimumskrav og anvisninger til 
identificering af relevante partnere, det 
være sig myndigheder på forskellige 
territoriale niveauer, sociale og 
økonomiske partnere, civilsamfundet samt 
organer, der er ansvarlige for at fremme 
ligestilling og ikkeforskelsbehandling;
c) proceduren for samarbejde mellem de 
kompetente nationale, regionale og lokale 
myndigheder;
d) retningslinjer for tilpasning af 
partnerskaber til programmerne, 
herunder de særlige forhold vedrørende 
flerfondsprogrammer, fælles 
handlingsplaner og integrerede 
territoriale investeringer;
e) minimumskrav for inddragelse af 
partnerne i forberedelsen af 
partnerskabsaftalen og programmerne.
f) minimumskrav for de fastlagte 
procedurer for at sikre en effektiv 
tilrettelæggelse af partnerskaberne;
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g) retningslinjer for inddragelse af 
partnere i overvågningsudvalg, 
projektudvælgelse, overvågning og 
evaluering;
h) minimumskrav til vejledning af 
partnere og muliggørelse af 
kapacitetsopbygning blandt partnere;
i) beskrivelse af rammerne for udveksling 
af god praksis mellem medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til klarheden og gennemsigtigheden bør anvendelsesområdet for den delegerede 
retsakt, ved hvilken den europæiske adfærdskodeks vedtages, defineres mere præcist i denne 
forordning.

Ændringsforslag 436
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Anden del – artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Adfærdskodeksen fastlægger en række 
partnerskabskriterier, som skal indgå i 
partnerskabsaftalen. Disse 
partnerskabskriterier omfatter følgende 
minimumskrav:
a) en beskrivelse af de 
partnerinstitutioner, som udgør det 
formelle partnerskab;
b) proceduren for samarbejde med de 
kompetente nationale, regionale og lokale 
institutioner, hvori der sikres en bindende 
stemmeret vedrørende 
partnerskabsbeslutninger, herunder 
ændringer i det operationelle program;
c) en beskrivelse af 
partnerinstitutionernes formelle 
høringsprocedure i forbindelse med 
udarbejdelsen af nationale retningslinjer 
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og supplerende 
gennemførelsesbestemmelser;
e) en beskrivelse af de interessenter, der 
deltager i udarbejdelsen, gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen af 
programmerne.
f) gennemsigtighed i procedurerne og de 
relevante dokumenter vedrørende 
udviklings- og 
investeringspartnerskabsaftalen og de 
operationelle programmer.

Or. en

Ændringsforslag 437
Michael Theurer

Forslag til forordning
Anden del – artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Adfærdskodeksen fastlægger en række 
partnerskabskriterier, som skal indgå i 
partnerskabsaftalen og de operationelle 
programmer. Disse partnerskabskriterier 
omfatter følgende minimumskrav:
a) en beskrivelse af de 
partnerinstitutioner, som udgør det 
formelle partnerskab;
b) proceduren for samarbejde med de 
kompetente nationale, regionale og lokale 
institutioner, hvori der sikres en bindende 
stemmeret vedrørende 
partnerskabsbeslutninger, herunder 
ændringer i det operationelle program;
c) en beskrivelse af 
partnerinstitutionernes formelle 
høringsprocedure i forbindelse med 
udarbejdelsen af nationale retningslinjer 
og supplerende 
gennemførelsesbestemmelser;
e) en beskrivelse af de interessenter, der 
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deltager i udarbejdelsen, gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen af de 
operationelle programmer;
f) gennemsigtighed i procedurerne og de 
relevante dokumenter vedrørende 
udviklings- og 
investeringspartnerskabsaftalen og de 
operationelle programmer.
Disse kriterier forhåndskontrolleres og 
indberettes af medlemsstaterne til 
Kommissionen en gang om året.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at præcisere den foreslåede adfærdskodeks allerede på 
forordningsniveau med henblik på at muliggøre en effektiv gennemførelse af flerniveaustyring 
og partnerskabsprincipper på alle niveauer i Lissabontraktatens ånd.

Ændringsforslag 438
Manfred Weber

Forslag til forordning
Anden del – artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Adfærdskodeksen fastlægger en række 
partnerskabskriterier, som skal indgå i 
partnerskabsaftalen og de operationelle 
programmer. Disse partnerskabskriterier 
omfatter følgende minimumskrav:
a) en beskrivelse af de 
partnerinstitutioner, som udgør det 
formelle partnerskab;
b) proceduren for samarbejde med de 
kompetente nationale, regionale og lokale 
institutioner, hvori der sikres en bindende 
stemmeret vedrørende 
partnerskabsbeslutninger, herunder 
ændringer i det operationelle program;
c) en beskrivelse af 
partnerinstitutionernes formelle 
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høringsprocedure i forbindelse med 
udarbejdelsen af nationale retningslinjer 
og supplerende 
gennemførelsesbestemmelser;
d) en beskrivelse af de interessenter, der 
deltager i udarbejdelsen, gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen af de 
operationelle programmer;
e) gennemsigtighed i procedurerne og de 
relevante dokumenter vedrørende 
udviklings- og 
investeringspartnerskabsaftalen og de 
operationelle programmer.
Disse kriterier forhåndskontrolleres og 
indberettes af medlemsstaterne til 
Kommissionen en gang om året.

Or. en

Ændringsforslag 439
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Anden del – artikel 5 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Disse kriterier forhåndskontrolleres 
og indberettes af medlemsstaterne til 
Kommissionen en gang om året.

Or. en

Ændringsforslag 440
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For hver FSR-fond hører Kommissionen 
mindst en gang om året de organisationer, 

4. For hver fond, som er omfattet af FSR,
hører Kommissionen mindst en gang om 
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som repræsenterer partnerne på EU-plan, 
om gennemførelsen af støtten fra FSR-
fondene.

året de organisationer, som repræsenterer 
partnerne på EU-plan, om gennemførelsen 
af støtten fra fondene, som er omfattet af 
FSR.

Or. en

Ændringsforslag 441
Ramona Nicole Mănescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For hver FSR-fond hører Kommissionen 
mindst en gang om året de organisationer, 
som repræsenterer partnerne på EU-plan, 
om gennemførelsen af støtten fra FSR-
fondene.

4. For hver FSR-fond hører Kommissionen 
mindst en gang om året de organisationer, 
som repræsenterer partnerne på EU-plan, 
om gennemførelsen af støtten fra FSR-
fondene. Med henblik herpå foretager 
Kommissionen forudgående en analyse af 
denne gennemførelse og deltagelsen af 
interessenter, navnlig de økonomiske og 
sociale partnere;

Or. en

Ændringsforslag 442
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Anden del – artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Medlemsstaterne sikrer, at partnerne 
støttes i forbindelse med 
kapacitetsopbygning, så de kan deltage 
effektivt i partnerskabet og i offentlige 
høringsprocedurer;

Or. en
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Ændringsforslag 443
Manfred Weber

Forslag til forordning
Anden del – artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. For hver FSR-fond hører 
Kommissionen mindst en gang om året de 
organisationer, som repræsenterer 
partnerne på EU-plan, om 
gennemførelsen af støtten fra FSR-
fondene.
(Dette skal udgøre stk. 5.)

Or. en


