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Ændringsforslag 444
Richard Seeber

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Operationer, der finansieres af FSR-
fondene, skal være i overensstemmelse 
med gældende EU-ret og national 
lovgivning.

Operationer, der finansieres af FSR-
fondene, skal være i overensstemmelse 
med gældende EU-ret og national 
lovgivning. Omvendt skal ændringer i den 
gældende EU-ret også tage højde for 
omfanget af FSR-fondenes opgaver.

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 i de europæiske og nationale retlige 
rammebetingelser skal være i overensstemmelse med mål og operationer i EU's 
samhørighedspolitik for 2014-2020.

Ændringsforslag 445
László Surján, Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 7 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fremme af ligestilling mellem mænd og 
kvinder og ikke-forskelsbehandling

Fremme af lige muligheder og ikke-
forskelsbehandling

Or. en

Ændringsforslag 446
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Forslag til forordning
Del 2 – artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, 
at ligestilling mellem mænd og kvinder og 
integrering af kønsaspektet fremmes i 
forbindelse med udarbejdelsen og 
gennemførelsen af programmerne.

Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer 
ligestilling mellem mænd og kvinder og 
samtidig integrering af kønsaspektet 
fremmes i alle etaper af udarbejdelse, 
planlægning og gennemførelse, kontrol
og evaluering af FSR-fondene med 
metoderne til vurdering af 
kønsbudgettering.
Medlemsstaterne skal endvidere tage 
hensyn til en afbalanceret deltagelse af 
kvinder og mænd, når de operationelle 
programmer forvaltes og gennemføres på 
lokalt, regionalt og nationalt plan, og 
meddele om udvikling på dette område.

Or. en

Ændringsforslag 447
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, 
at ligestilling mellem mænd og kvinder og 
integrering af kønsaspektet fremmes i 
forbindelse med udarbejdelsen og 
gennemførelsen af programmerne.

Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, 
at ligestilling mellem mænd og kvinder 
fremmes, og integrering af kønsaspektet 
opnås i forbindelse med udarbejdelsen og 
gennemførelsen af programmerne.

Or. en

Ændringsforslag 448
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, 
at ligestilling mellem mænd og kvinder og 
integrering af kønsaspektet fremmes i 
forbindelse med udarbejdelsen og 
gennemførelsen af programmerne.

Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, 
at ligestilling mellem mænd og kvinder og 
integrering af kønsaspektet fremmes i 
forbindelse med planlægningen, 
udarbejdelsen, tilsynet og gennemførelsen 
af programmerne.

Or. en

Ændringsforslag 449
María Irigoyen Pérez

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, 
at ligestilling mellem mænd og kvinder og 
integrering af kønsaspektet fremmes i 
forbindelse med udarbejdelsen og 
gennemførelsen af programmerne.

Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, 
at egentlig og effektiv ligestilling mellem 
mænd og kvinder og integrering af 
kønsaspektet garanteres i forbindelse med 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
programmerne samt ved tilsyn og 
evaluering.

Or. es

Begrundelse

Indarbejdelsen af kønsaspektet skal være omfattet af udarbejdelsen og gennemførelsen af 
programmerne samt ved tilsynet og evalueringen.

Ændringsforslag 450
Richard Seeber

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, 
at ligestilling mellem mænd og kvinder og 
integrering af kønsaspektet fremmes i 
forbindelse med udarbejdelsen og 
gennemførelsen af programmerne.

Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, 
at der tages hensyn til ligestilling mellem 
mænd og kvinder og integrering af 
kønsaspektet tages i forbindelse med 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
programmerne.

Or. en

Ændringsforslag 451
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne og Kommissionen tager
passende skridt til at forhindre enhver 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering 
under udarbejdelsen og gennemførelsen af 
programmerne.

Medlemsstaterne og Kommissionen tager 
passende skridt til at forhindre enhver 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder, seksuel orientering eller 
køn under udarbejdelsen og 
gennemførelsen af programmerne, idet der 
tages særligt hensyn til dem, der er udsat 
for flere former for forskelsbehandling. 
Handicappede personer skal være et af de 
kriterier, der følges ved fastsættelsen af de 
operationer, der er medfinansieret af 
fondene, og der skal tages hensyn til det 
under gennemførelsens forskellige etaper.

Or. en

Ændringsforslag 452
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne og Kommissionen tager 
passende skridt til at forhindre enhver 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering 
under udarbejdelsen og gennemførelsen 
af programmerne.

Medlemsstaterne og Kommissionen tager 
passende skridt til at forhindre enhver 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering 
under programmernes livscyklus.

Or. xm

Begrundelse

Princippet om forbud mod forskelsbehandling, princippet om lighed og adgang for 
handicappede personer skal overholdes under alle fondens faser, herunder tilsynet med og 
evalueringen af de operationelle programmer, for at sikre, at principperne omfattet af artikel 
7 gennemføres

Ændringsforslag 453
María Irigoyen Pérez

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne og Kommissionen tager 
passende skridt til at forhindre enhver 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering 
under udarbejdelsen og gennemførelsen af 
programmerne.

Medlemsstaterne og Kommissionen tager 
passende skridt til at ophæve enhver 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering 
under udarbejdelsen og gennemførelsen af 
programmerne samt ved tilsynet og 
evalueringen.

Or. es

Begrundelse

Enhver form for forskelsbehandling skal ophæves under udarbejdelsen og gennemførelsen af 
programmerne samt under tilsynet og evalueringen 
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Ændringsforslag 454
László Surján

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne og Kommissionen tager 
passende skridt til at forhindre enhver 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering 
under udarbejdelsen og gennemførelsen af 
programmerne.

Medlemsstaterne og Kommissionen tager 
passende skridt for at fremme ligestilling 
mellem mænd og kvinder og til at 
forhindre enhver forskelsbehandling på 
grund af køn, race eller etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering og undgå at genskabe 
adskillelse under udarbejdelsen og 
gennemførelsen af programmerne.

Or. en

Ændringsforslag 455
Marian Harkin, Catherine Bearder

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne og Kommissionen tager 
passende skridt til at forhindre enhver 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering 
under udarbejdelsen og gennemførelsen af 
programmerne.

Medlemsstaterne og Kommissionen tager 
passende skridt til at forhindre enhver 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering 
under planlægning og gennemførelsen 
samt tilsynet med og evalueringen af 
fondene.

Or. en

Ændringsforslag 456
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne og Kommissionen tager 
passende skridt til at forhindre enhver 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering 
under udarbejdelsen og gennemførelsen af 
programmerne.

Medlemsstaterne og Kommissionen tager 
passende skridt til at forhindre enhver 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering 
under udarbejdelsen og gennemførelsen af 
programmerne. Der skal under 
udarbejdelsen, planlægningen og 
gennemførelsen af programmerne, hvor 
det er relevant, navnlig tages hensyn til 
handicappede personers adgang.

Or. en

Ændringsforslag 457
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der skal navnlig tages hensyn til 
handicappede personers adgang ved 
fastsættelsen af de operationer, der er 
medfinansieret af fondene, samt under 
planlægningen, gennemførelsen, tilsynet 
og evalueringen af fondene.

Or. es

Ændringsforslag 458
Marian Harkin, Catherine Bearder

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Navnlig handicappede personers adgang 
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skal være et af kriterierne, der skal følges 
ved fastsættelsen af de operationer, der er 
medfinansieret af fondene, og der skal 
tages hensyn til det under planlægningen 
og gennemførelsen samt tilsynet og 
evalueringen af fonden

Or. en

Ændringsforslag 459
Marian Harkin, Catherine Bearder

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 7 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der skal tages hensyn til bestemmelserne i 
De Forenede Nationers konvention om 
handicappedes rettigheder under 
planlægningen og gennemførelsen samt 
tilsynet og evalueringen af fondene

Or. en

Ændringsforslag 460
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FSR-fondenes mål søges virkeliggjort 
inden for rammerne af en bæredygtig 
udvikling og Unionens fremme af målet 
om at beskytte og forbedre miljøet som 
fastsat i traktatens artikel 11 og 19 under 
hensyntagen til princippet om, at 
forureneren betaler.

FSR-fondenes mål søges virkeliggjort 
inden for rammerne af og med konstant 
bekymring for en bæredygtig udvikling 
samt Unionens fremme af målet om at 
bevare, beskytte, forbedre og respektere 
miljøet og finder navnlig anvendelse i 
henhold til traktatens artikel 11 og 19 på 
baggrund af princippet om, at forureneren 
betaler.

Or. fr
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Ændringsforslag 461
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FSR-fondenes mål søges virkeliggjort 
inden for rammerne af en bæredygtig 
udvikling og Unionens fremme af målet 
om at beskytte og forbedre miljøet som 
fastsat i traktatens artikel 11 og 19 under 
hensyntagen til princippet om, at 
forureneren betaler.

FSR-fondenes mål søges virkeliggjort 
inden for rammerne af en integreret 
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, og således at de 
fremtidige ydre omkostninger for det 
europæiske samfund mindskes.

Or. en

Ændringsforslag 462
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne, Kommissionen, de 
regionale myndigheder, bymyndighederne 
og de lokale myndighederne samt de 
offentlige myndigheder sikrer nøje, at 
miljøbeskyttelseskrav, 
ressourceeffektivitet, modvirkning af og 
tilpasning til klimaforandringer, 
modstandsdygtighed over for katastrofer 
og risikoforebyggelse og –styring fremmes 
under udarbejdelsen og gennemførelsen af 
partnerskabsaftalerne og programmerne. 
Medlemsstaterne fremlægger oplysninger 
til understøttelse af målsætningerne 
vedrørende klimaforandringer ved 
anvendelse af den metodologi, som 
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Gennemførelsesretsakten vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 143, 
stk. 3.

Kommissionen har vedtaget. 
Kommissionen vedtager denne metodologi 
ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. 
Gennemførelsesretsakten vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 143, 
stk. 3.

Or. fr

Ændringsforslag 463
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer 
på grundlag af gældende miljølovgivning, 
at miljøbeskyttelseskrav, 
ressourceeffektivitet, beskyttelse af 
biodiversitet og økosystemet, modvirkning 
af og tilpasning til klimaforandringer og 
økosystembaseret modstandsdygtighed 
over for katastrofer og risikoforebyggelse 
og –styring fremmes under udarbejdelsen 
og gennemførelsen af partnerskabsaftalerne 
og som en del af målsætningerne for 
programmerne. Medlemsstaterne 
fremlægger oplysninger til understøttelse 
af målsætningerne vedrørende 
klimaforandringer og biodiversitet ved 
anvendelse af den metodologi, som 
Kommissionen har vedtaget. 
Kommissionen vedtager denne metodologi 
ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. 
Gennemførelsesretsakten vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 143, 
stk. 3. Bæredygtighed skal også sikres 
hvad angår opretholdelse og skabelse af 
beskæftigelse.

Or. en
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Ændringsforslag 464
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru, Catherine Bearder

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Princippet om bæredygtig udvikling, der sikrer en balanceret økonomisk og social udvikling 
uden at udgrave naturressourcer og miljøet, er grundlæggende principper for Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, og den skal indarbejdes med alle politikker og 
programmer

Ændringsforslag 465
Richard Seeber

Forslag til forordning



PE491.052v01-00 14/167 AM\903901DA.doc

DA

Del 2 – artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, 
at miljøbeskyttelseskrav, 
ressourceeffektivitet, modvirkning af og 
tilpasning til klimaforandringer, 
modstandsdygtighed over for katastrofer 
og risikoforebyggelse og –styring fremmes 
under udarbejdelsen og gennemførelsen af 
partnerskabsaftalerne og programmerne. 
Medlemsstaterne fremlægger oplysninger 
til understøttelse af målsætningerne 
vedrørende klimaforandringer.

Or. en

Ændringsforslag 466
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Makroregionale strategier og 

havområdestrategier
FSR-fondene skal bidrage til 
makroregionale strategier og 
havområdestrategier, når 
medlemsstaterne og regionerne deltager i 
disse strategier. Kommissionen og de 
berørte medlemsstater sikrer, at fondene 
koordineres med disse strategier inden for 
den fælles strategiske ramme, 
partnerskabsaftalerne og de operationelle 
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programmer for at sikre tilstrækkelig 
tildeling fra fondene til disse strategier.

Or. en

Begrundelse

Fondene skal koordineres tæt med makroregionale strategier og havområdestrategier for at 
sikre tilstrækkelig tildeling fra fondene til disse strategier.

Ændringsforslag 467
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver FSR-fond støtter følgende tematiske 
mål i overensstemmelse med sin 
målsætning for at bidrage til EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst:

Hver FSR-fond støtter de tematiske mål i 
EU-strategien i overensstemmelse med sin 
målsætning om at opnå økonomisk, social 
og territoriel samhørighed, som fastsat i 
artikel 177 TEUF for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst:

Or. ro

Ændringsforslag 468
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver FSR-fond støtter følgende tematiske
mål i overensstemmelse med sin 
målsætning for at bidrage til EU-strategien 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst:

Hver FSR-fond støtter i overensstemmelse
med sin målsætning om at opnå 
økonomisk, social og territoriel 
samhørighed, som fastsat i artikel 177 
TEUF, følgende tematiske mål i EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst:

Or. en
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Ændringsforslag 469
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver FSR-fond støtter følgende tematiske 
mål i overensstemmelse med sin 
målsætning for at bidrage til EU-strategien 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst:

Hver FSR-fond støtter målsætningerne for 
godkendte makroregionale strategier og
følgende tematiske mål i overensstemmelse 
med sin målsætning for at bidrage til EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst:

Or. sk

Begrundelse

Indbyrdes forbindelse af de makroregionale strategier og de tematiske mål.

Ændringsforslag 470
Michael Theurer

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) styrkelse af forskning, teknologisk 
udvikling og innovation

1) styrkelse af forskning, teknologisk 
udvikling og innovation samt 
teknologioverførsel

Or. de

Ændringsforslag 471
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) styrkelse af forskning, teknologisk
udvikling og innovation

1) styrkelse af forskning, udvikling og 
innovation

Or. pt

Begrundelse

Alle udviklingsaktiviteter bør være berettigede. Det er ligeledes tilfældet med nye produkter 
og nye fremstillingsprocesser; finansiering bør ikke begrænses til teknologisk udvikling alene. 
Mange virksomheder udvikler selv produkter uden at anvende teknologiske instrumenter, men 
i stedet ved at benytte test på industriplan. Disse investeringer bør kunne godkendes. Målet er 
derfor at støtte virksomheder i at forbedre konkurrencedygtigheden.

Ændringsforslag 472
Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Mario Pirillo, Silvia Costa, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) bevarelse og fremme af EU's 
kulturarv og kreative arv

Or. it

Begrundelse

Kommissionens forslag bør gøre det muligt at styrke kulturen i EU i bred forstand ved at 
garantere, at den territoriale udvikling også finder sted gennem beskyttelse og fremme af 
kulturarven og støtte til eksperimenteren og kreativitet

Ændringsforslag 473
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) bedre adgang til og brug og kvalitet af 
informations- og kommunikationsteknologi

2) bedre adgang til priser for, brug og 
kvalitet af informations- og 
kommunikationsteknologi

Or. fr

Ændringsforslag 474
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3) styrkelse af de mellemstore, små og 
meget små virksomheders, herunder social 
økonomi, selvstændige erhvervsdrivende, 
landbrugssektorens (for ELFUL) og 
fiskeri- og akvakultursektorens (for EHFF) 
konkurrenceevne

Or. en

Ændringsforslag 475
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3) styrkelse af konkurrenceevnen, især for 
de små og mellemstore virksomheder, 
landbrugssektoren (for ELFUL) og 
fiskeri- og akvakultursektoren (for EHFF)

Or. de



AM\903901DA.doc 19/167 PE491.052v01-00

DA

Ændringsforslag 476
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 477
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt at inkludere større virksomheder, som også er dem, der skaber
beskæftigelse og vækst, og der kan ikke være en adskillelse eller et voldsomt fald i støtte i 
forhold til den nuværende periode.

Ændringsforslag 478
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) støtte til overgangen til en 
lavemissionsøkonomi i alle sektorer

4) støtte til overgangen til en 
lavemissionsøkonomi i alle sektorer og 
fremme bæredygtig transport

Or. en

Begrundelse

Transport, navnlig i byområder, er en af hovedsektorerne, der bidrager til 
lavemissionsøkonomi, og skal derfor inkluderes i det tematiske mål nummer 4

Ændringsforslag 479
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) støtte til overgangen til en 
lavemissionsøkonomi i alle sektorer

4) støtte til overgangen til en 
lavemissionsøkonomi og en miljøvenlig 
økonomi i alle sektorer

Or. fr

Ændringsforslag 480
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) støtte til overgangen til en 
lavemissionsøkonomi i alle sektorer

4) støtte til overgangen til en klimavenlig, 
energibesparende økonomi i alle sektorer, 
herunder byudvikling

Or. en
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Ændringsforslag 481
Tomasz Piotr Poręba

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) støtte til overgangen til en 
lavemissionsøkonomi i alle sektorer

4) støtte til overgangen til en 
lavemissionsøkonomi i alle sektorer

Or. en

Ændringsforslag 482
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5) investering i tilpasning til 
klimaforandringer, risikoforebyggelse og 
-styring samt naturkatastrofer

Or. fr

Ændringsforslag 483
Catherine Bearder

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5) fremme af tilpasning til 
klimaforandringer og risikoforebyggelse og 
–styring, samtidig med at der sikres
beskyttelse af biodiversiteten

Or. en
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Ændringsforslag 484
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 485
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) beskyttelse af miljøet og fremme af 
ressourceeffektivitet

6) bevaring af, respekt for og beskyttelse 
af miljøet, biodiversiteten, økosystemerne
og kulturarven, samt fremme af 
ressourceeffektivitet

Or. fr

Ændringsforslag 486
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) beskyttelse af miljøet og fremme af 
ressourceeffektivitet

bevarelse og beskyttelse af miljøet, 
kulturarven og den kreative arv samt 
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fremme af ressourceeffektivitet

Or. it

Begrundelse

Der opfordres til at medtage beskyttelse og bevarelse af kulturarv og kreativ arv blandt de 
tematiske mål

Ændringsforslag 487
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) beskyttelse af miljøet og fremme af 
ressourceeffektivitet

6) beskyttelse af miljøet, biodiversiteten og 
økosystemerne og fremme af 
ressourceeffektivitet og kulturressourcer

Or. en

Ændringsforslag 488
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) beskyttelse af miljøet og fremme af 
ressourceeffektivitet

6) beskyttelse af miljøet og kulturarv og 
fremme af ressourceeffektivitet

Or. es

Ændringsforslag 489
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) beskyttelse af miljøet og fremme af 
ressourceeffektivitet

6) beskyttelse og forøgelse af værdien af 
miljø og kulturarv og fremme af en 
effektiv brug af ressourcerne

Or. it

Ændringsforslag 490
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

7) afskaffelse af flaskehalsproblemer i 
vigtige netinfrastrukturer

Or. en

Begrundelse

Transport, navnlig i byområder, er en af hovedsektorerne, der bidrager til 
lavemissionsøkonomi, og skal derfor inkluderes i det tematiske mål nummer 4.

Ændringsforslag 491
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

7) fremme af bæredygtig transport, 
udvikling af rene offentlige 
transportmidler eller offentlige 
transportmidler med lavere CO2-
emissioner og afskaffelse af 
flaskehalsproblemer i vigtige 
netinfrastrukturer
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Or. fr

Ændringsforslag 492
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

7) fremme af intermodal, bæredygtig 
transport og mobilitet med fokus på at 
forbedre eksisterende infrastruktur og 
afskaffelse af togflaskehalsproblemer i 
vigtige netinfrastrukturer og opfylde 
manglende forbindelse på tværs af 
grænserne 

Or. en

Ændringsforslag 493
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) fremme af beskæftigelse og støtte til 
arbejdskraftens mobilitet

8) fremme af beskæftigelse og støtte til 
små og mellemstore virksomheder til at 
skabe nye bæredygtige og anstændige 
arbejdspladser og fremme arbejdskraftens 
mobilitet

Or. en

Ændringsforslag 494
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) fremme af beskæftigelse og støtte til
arbejdskraftens mobilitet

8) fremme af beskæftigelse, uddannelse og 
støtte af arbejdskraftens sektorspecifikke 
eller geografiske mobilitet i 
beskæftigelsesområder eller -sektorer, 
hvor dette måtte være nødvendigt

Or. fr

Ændringsforslag 495
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) fremme af beskæftigelse og støtte til 
arbejdskraftens mobilitet

8) fremme af kvalitetsbeskæftigelse og 
støtte til arbejdskraftens mobilitet

Or. en

Ændringsforslag 496
Michael Theurer

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) fremme af beskæftigelse og støtte til 
arbejdskraftens mobilitet

8) fremme af beskæftigelse, 
virksomhedsetablering og støtte til 
arbejdskraftens mobilitet

Or. de

Ændringsforslag 497
Nuno Teixeira
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Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) fremme af beskæftigelse og støtte til 
arbejdskraftens mobilitet

8) fremme af beskæftigelse og støtte til 
iværksættere og arbejdskraftens mobilitet

Or. pt

Begrundelse

Iværksætterskab er en af de nye veje til at mindske den høje arbejdsløshedsprocent i EU. Det 
skal bemærkes, at de næste strukturfonde anser det for strategisk for EU’s fremtid. Endvidere 
tilsigter det at stimulere spin-offs fra universiteter og højt kvalificerede nye virksomheder.

Ændringsforslag 498
Victor Boştinaru

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) fremme af social inklusion og 
bekæmpelse af fattigdom

9) fremme af social inklusion og 
bekæmpelse af fattigdom og 
forskelsbehandling

Or. en

Ændringsforslag 499
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) fremme af social inklusion og
bekæmpelse af fattigdom

9) fremme af social inklusion, investering i 
den sociale økonomi, indsats for at 
bekæmpe fattigdom og fremme af lige 
adgang for alle til pleje og sundhed 
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Or. fr

Ændringsforslag 500
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) fremme af social inklusion og
bekæmpelse af fattigdom

9) fremme af social inklusion samt
bekæmpelse af fattigdom og 
forskelsbehandling

Or. en

Ændringsforslag 501
Marian Harkin, Catherine Bearder

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) fremme af social inklusion og 
bekæmpelse af fattigdom

9) fremme af social inklusion og 
bekæmpelse af fattigdom og 
forskelsbehandling

Or. en

Ændringsforslag 502
Mojca Kleva

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) fremme af social inklusion og 
bekæmpelse af fattigdom

9) fremme af social inklusion, integrering 
af køns- og adgangsaspektet og 
bekæmpelse af fattigdom

Or. en
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Ændringsforslag 503
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) investeringer i uddannelse, 
kvalifikationer og livslang læring

10) investeringer i uddannelse, 
erhvervsuddannelse, kvalifikationer og
indledende uddannelse, videreuddannelse 
og livslang læring

Or. en

Ændringsforslag 504
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) investeringer i uddannelse, 
kvalifikationer og livslang læring

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

Or. en

Ændringsforslag 505
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) investeringer i uddannelse, 
kvalifikationer og livslang læring

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

Or. fr
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Ændringsforslag 506
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) investeringer i uddannelse, 
kvalifikationer og livslang læring

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

Or. en

Ændringsforslag 507
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

11) styrkelse af den institutionelle kapacitet 
og effektiv offentlig forvaltning for en 
afbalanceret, territoriel udvikling i 
overensstemmelse med henstillingerne i
EU's territorielle dagsorden 2020.

Or. ro

Ændringsforslag 508
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

11) styrkelse af den institutionelle 
kapacitet, effektiv offentlig forvaltning og 
de ordninger, der giver mulighed for at 
sikre den territoriale sammenhæng i de 
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mest isolerede områder.

Or. fr

Ændringsforslag 509
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

11) Styrkelse af den institutionelle 
kapacitet og effektiv offentlig forvaltning 
og fremme sociale partneres, ngo'ers, 
regionale og lokale myndigheders og 
andre interesseredes kapacitetsopbygning, 
navnlig for de partnere, der er nævnt i
artikel 5 i forordning (EU) nr. [CPR...].

Or. en

Ændringsforslag 510
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

11) styrkelse af den institutionelle kapacitet 
og effektiviteten hos den offentlige
forvaltning og andre aktører, der er 
involveret i processen.

Or. xm

Begrundelse

Økonomisk støtte til at styrke alle partneres kapacitet, ud over offentlige myndigheder og 
forvaltning, sikrer, at artikel 5 i den foreslåede forordning gennemføres, samt at partnernes 
deltagelse er udbytterig, og gør det derfor muligt at optimere midlernes anvendelse.
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Ændringsforslag 511
Marian Harkin, Catherine Bearder

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 512
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

11) styrkelse af den institutionelle kapacitet 
og effektiv offentlig forvaltning;
fremskaffelse af strategiske retningslinjer 
for territorial udvikling inden for 
rammerne af Europa 2020-strategien på 
alle forvaltningsniveauer gennem EU's 
territoriale dagsorden.

Or. it

Ændringsforslag 513
Catherine Bearder

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

11) styrkelse af den institutionelle kapacitet 
og effektiv offentlig forvaltning og 
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tilvejebringelse af strategisk orientering 
for territoriel udvikling på alle niveauer i 
beslutningsprocessen i henhold til 
Europa2020-strategien på alle niveauer i
EU's territorielle dagsorden.

Or. en

Ændringsforslag 514
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 11 – litra i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) fremme den sociale økonomi

Or. en

Ændringsforslag 515
László Surján

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a) Nedsætte uligheder i udviklingen 
mellem regionerne, som skaber 
fattigdomsbestemte, sociale spændinger 
og spændinger mellem etniske grupper

Or. en

Ændringsforslag 516
Carlo Fidanza, Erminia Mazzoni

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 9 – stk. 1 – punkt 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a) fremme af alle formerne for 
turismesektor

Or. it

Ændringsforslag 517
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De tematiske mål omsættes til prioriteter, 
der er specifikke for hver enkelt FSR-fond 
og fastsættes i de fondsspecifikke regler.

De tematiske mål omsættes til prioriteter, 
der er specifikke for hver enkelt FSR-fond 
og fastsættes i de fondsspecifikke regler.
Investeringsprioriteter skal anses som 
underformål, som på mere konkret vis 
fastsætter de fokusområder, hvor 
udvikling er nødvendig, men som giver 
tilstrækkelig fleksibilitet til at gennemføre
udvikling, som er i overensstemmelse med 
de forskellige typer territoriers behov.

Or. en

Ændringsforslag 518
Mojca Kleva

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De tematiske mål omsættes til prioriteter, 
der er specifikke for hver enkelt FSR-fond
og fastsættes i de fondsspecifikke regler.

De tematiske mål omsættes til prioriteter, 
der er specifikke for hver enkelt fond, der 
er dækket af FSR, og fastsættes i de 
fondsspecifikke regler, idet det sikres, at 
kønsaspektet og ligestillingen mellem 
mænd og kvinder er omfattet af 
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aktiviteterne i alle de tematiske mål og på 
alle tidspunkter i udarbejdelsen, 
planlægningen, gennemførelsen, tilsynet 
og evalueringen af programmerne. 

Or. en

Ændringsforslag 519
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Med henblik på at fremme en social, 
harmonisk, afbalanceret og bæredygtig 
udvikling af Unionen og for at opnå 
økonomisk, social og territoriel 
samhørighed skal en fælles strategisk 
ramme koordinere og afbalancere 
investeringsprioriteterne med de tematiske 
mål fastsat i artikel 9.

Or. en

Ændringsforslag 520
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 521
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 522
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) for hvert tematisk mål en ikke-
udtømmende liste over de anbefalede 
aktioner, der skal støttes af de enkelte 
FSR-fonde

Or. en

Ændringsforslag 523
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 11 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de vigtigste territoriale udfordringer,
som byområder, landdistrikter, 

udgår
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kystområder og fiskeriområder samt 
områder med særlige territoriale 
karakteristika står over for, jf. traktatens 
artikel 174 og 349, der skal tages op af 
FSR-fondene

Or. es

Ændringsforslag 524
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 11 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de vigtigste territoriale udfordringer, 
som byområder, landdistrikter, 
kystområder og fiskeriområder samt 
områder med særlige territoriale 
karakteristika står over for, jf. traktatens 
artikel 174 og 349, der skal tages op af 
FSR-fondene

b) de vigtigste territoriale udfordringer, 
som byområder, områder omkring byerne, 
landdistrikter, kystområder og 
fiskeriområder samt områder med særlige 
territoriale karakteristika står over for, jf. 
traktatens artikel 174 og 349, der skal tages 
op af fondene, der er dækket af FSR

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentet har i sin resolution af 5. juli 2011 om Kommissionens femte 
samhørighedsrapport og strategien for samhørighedspolitikken efter 2013 bemærket, at større 
byområder står over for konkrete udfordringer som følge af den komplekse sammensætning af 
deres sociale, økonomiske og miljømæssige opgaver, idet landdistrikternes og områderne 
omkring byernes endogene potentiale i denne sammenhæng anerkendes, da de tilbyder en 
mulighed for udvikling, selv om det ikke blot er omkring sammenhobninger og store byer.

Ændringsforslag 525
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 11 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de vigtigste territoriale udfordringer, 
som byområder, landdistrikter, 

b) de vigtigste økonomiske, sociale, 
økologiske og territoriale udfordringer, 
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kystområder og fiskeriområder samt 
områder med særlige territoriale 
karakteristika står over for, jf. traktatens 
artikel 174 og 349, der skal tages op af 
FSR-fondene

som byområder, landdistrikter, 
kystområder og fiskeriområder samt 
områder med særlige territoriale 
karakteristika står over for, jf. traktatens 
artikel 174 og 349, der skal tages op af 
FSR-fondene

Or. fr

Ændringsforslag 526
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 11 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de vigtigste territoriale udfordringer, 
som byområder, landdistrikter, 
kystområder og fiskeriområder samt 
områder med særlige territoriale 
karakteristika står over for, jf. traktatens 
artikel 174 og 349, der skal tages op af 
FSR-fondene

b) de vigtigste territoriale udfordringer, 
som byområder, landdistrikter, 
kystområder og fiskeriområder og områder 
med historisk arv og kulturarv samt 
områder med særlige territoriale 
karakteristika står over for, jf. traktatens 
artikel 174 og 349, der skal tages op af 
FSR-fondene

Or. en

Ændringsforslag 527
Richard Seeber

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 11 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de vigtigste territoriale udfordringer, 
som byområder, landdistrikter, 
kystområder og fiskeriområder samt 
områder med særlige territoriale 
karakteristika står over for, jf. traktatens 
artikel 174 og 349, der skal tages op af 
FSR-fondene

b) de vigtigste territoriale udfordringer, 
som byområder, landdistrikter, kyst-, 
bjerg- og fiskeriområder samt områder 
med særlige territoriale karakteristika står 
over for, jf. traktatens artikel 174 og 349, 
der skal tages op af FSR-fondene
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Or. de

Begrundelse

Bjergområder står over for særlige udfordringer betinget af naturen. De skal kæmpe med 
mange forskellige typer problemer, f.eks. udvandring og økonomiske ulemper. Det er derfor 
ønskværdigt at nævne disse regioner særskilt.

Ændringsforslag 528
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 11 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. es

Ændringsforslag 529
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 11 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) prioriterede områder for 
samarbejdsaktiviteter for hver af FSR-
fondene, under hensyntagen til eventuelle 
makroregionale strategier, strategier for 
regional integration for de regioner, der 
fremgår af artikel 349, og 
havområdestrategier

Or. fr
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Ændringsforslag 530
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 11 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 531
Peter Simon

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 11 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) prioriterede områder for 
samarbejdsaktiviteter for hver af FSR-
fondene, under hensyntagen til 
makroregionale strategier, metropol- og 
havområdestrategier, hvis medlemsstaterne 
og regionerne indgår i sådanne strategier

Or. de

Begrundelse

Der bør også tages højde for den stadigt voksende betydning, som metropolregioner har i 
form af regionaludvikling og territorialt samarbejde på tværs af byer, regioner, delstater og 
lande.

Ændringsforslag 532
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 11 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Ændringsforslag 533
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 11 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 534
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 11 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

f) mekanismer til at sikre sammenhæng og 
konsekvens i programmeringen af FSR-
fondene med de nationale 
reformprogrammer og andre relevante 
strategier.
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rådshenstillinger vedtaget i henhold til 
traktatens artikel 148, stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 535
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 11 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 536
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 11 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

f) mekanismer til at sikre sammenhæng og 
konsekvens i programmeringen af FSR-
fondene med de landespecifikke 
henstillinger i henhold til traktatens artikel 
121, stk. 2, og de relevante 
rådshenstillinger vedtaget i henhold til 
traktatens artikel 148, stk. 4, herunder ved 
senere at gøre projekt- og 
programforvaltningskompetencen en 
obligatorisk betingelse for at blive ansat i 
forvaltningsmyndighederne og 
formidlingsinstitutioner.
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Or. en

Ændringsforslag 537
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12 udgår
Vedtagelse og revision
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage en delegeret retsakt i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende den fælles strategiske ramme 
senest tre måneder efter vedtagelsen af 
denne forordning.
Når der sker store ændringer i EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, tager Kommissionen 
spørgsmålet op til revision og vedtager,
hvis det er relevant, en revideret fælles 
strategisk ramme ved en delegeret retsakt 
i overensstemmelse med artikel 142.
Senest seks måneder efter vedtagelsen af 
en revideret fælles strategisk ramme skal 
medlemsstaterne, om nødvendigt, foreslå 
ændringer af deres partnerskabsaftale og 
programmer for at sikre, at de er i 
overensstemmelse med den reviderede 
fælles strategiske ramme.

Or. fr

Begrundelse

Den fælles strategiske ramme er et væsentligt element. Den bør derfor vedtages efter den 
almindelige lovgivningsprocedure og ikke via en delegeret retsakt.

Ændringsforslag 538
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Forslag til forordning
Del 2 – artikel 12 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vedtagelse og revision Vedtagelse 

Or. en

Ændringsforslag 539
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage en delegeret retsakt i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende den fælles strategiske ramme 
senest tre måneder efter vedtagelsen af 
denne forordning.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 540
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage en delegeret retsakt i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende den fælles strategiske ramme
senest tre måneder efter vedtagelsen af 
denne forordning.

Den fælles strategiske ramme er fastsat i 
bilag [X].

Or. en
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Ændringsforslag 541
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage en delegeret retsakt i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende den fælles strategiske ramme 
senest tre måneder efter vedtagelsen af 
denne forordning.

Kommissionen foreslår i et supplerende 
bilag en fælles strategisk ramme senest tre 
måneder efter vedtagelsen af denne 
forordning.

Or. fr

Ændringsforslag 542
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage en delegeret retsakt i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende den fælles strategiske ramme 
senest tre måneder efter vedtagelsen af 
denne forordning.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage en delegeret retsakt i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende den fælles strategiske ramme 
senest en måned efter vedtagelsen af denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 543
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Nikos Chrysogelos, Ana Miranda

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 544
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Når der sker store ændringer i EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, kan Kommissionen 
fremsætte et forslag om at tage den fælles 
europæiske strategiske ramme op til 
revision, eller Europa-Parlamentet og 
Rådet kan anmode Kommissionen om at 
fremsætte et sådant forslag.

Or. en

Ændringsforslag 545
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der sker store ændringer i EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 

Når der sker store ændringer i EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 



AM\903901DA.doc 47/167 PE491.052v01-00

DA

inklusiv vækst, tager Kommissionen 
spørgsmålet op til revision og vedtager, 
hvis det er relevant, en revideret fælles 
strategisk ramme ved en delegeret retsakt 
i overensstemmelse med artikel 142.

inklusiv vækst, tager Kommissionen 
spørgsmålet op til revision af bilaget og 
forelægger det for Europa-Parlamentet og 
Rådet i henhold til den fælles 
beslutningsprocedure.

Or. fr

Ændringsforslag 546
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Når der sker store ændringer i EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, eller dens prioriteter skal 
ændres for at tilpasses til betydelige 
ændringer i Unionens økonomiske eller 
sociale situation, forslår Kommissionen, 
at rammen tages op til revision.

Or. es

Ændringsforslag 547
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. es
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Ændringsforslag 548
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Karima Delli

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 549
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Senest seks måneder efter vedtagelsen af 
en revideret fælles strategisk ramme skal 
medlemsstaterne og de valgte regionale og 
lokale myndigheder i henhold til artikel 4, 
stk. 4, om nødvendigt, foreslå ændringer af 
deres partnerskabsaftale og programmer.

Or. fr

Ændringsforslag 550
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12 a
Vejledning til begunstigede

1. Kommissionen skal udarbejde en 
detaljeret praktisk vejledning om, hvordan 
man rent faktisk kan få adgang til og 
bruge Fondene, der dækkes af FSR, og 
hvordan bidragene kan benyttes med 
andre instrumenter i Unionens politikker.
2. Denne vejledning skal være udarbejdet 
inden den 30. juni 2014 og skal for hvert 
tematisk mål give et overblik over de 
tilgængelige, relevante instrumenter på 
EU-plan med detaljerede 
informationskilder, eksempler på god 
praksis for at kombinere tilgængelige 
finansieringsinstrumenter inde i og på 
tværs af politikområder, beskrivelse af 
relevante myndigheder og institutioner, 
der er involveret i forvaltningen af hvert 
instrument, en tjekliste til potentielle 
begunstigede for at identificere de bedste 
finansieringskilder.
3. Vejledningen skal offentliggøres på 
Kommissionens relevante 
generaldirektoraters hjemmeside. 
Kommissionen og 
forvaltningsmyndigheder, der handler i 
overensstemmelse med artikel 105, sikrer i 
samarbejde med regionaludvalget, at 
vejledningen udbredes til potentielle 
begunstigede.

Or. en

Begrundelse

Praksis har vist, at de begunstigede har vanskeligt ved at identificere de mest egnede 
finansieringsinstrumenter til deres konkrete projekter. Denne ændring tilsigter at skabe 
lettere adgang til integreret finansiering.

Ændringsforslag 551
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
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Pirillo, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hver medlemsstat udarbejder i enighed 
med sine egne lokale og regionale 
myndigheder en partnerskabsaftale for 
perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. 
december 2020.

I de medlemsstater, hvor det i henhold til 
national lovgivning eller administrative 
forskrifter er de regionale og lokale 
myndigheder, der forvalter de 
operationelle programmer, bør disse 
regionale og lokale myndigheder 
inddrages fuldt ud i udarbejdelsen af 
partnerskabsaftalen.

Or. it

Begrundelse

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

Ændringsforslag 552
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hver medlemsstat udarbejder i 
overensstemmelse med artikel 5 en 
partnerskabsaftale for perioden fra den 1. 
januar 2014 til den 31. december 2020.

Or. en
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Ændringsforslag 553
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Francesco De Angelis

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Partnerskabsaftalen udarbejdes for 
perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. 
december 2020.

Or. it

Ændringsforslag 554
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hver medlemsstat udarbejder en 
partnerskabsaftale på det passende 
territorielle niveau i overensstemmelse 
med den relevante institutionelle, retlige 
og økonomiske ramme for perioden fra 
den 1. januar 2014 til den 31. december 
2020.

Or. pt

Ændringsforslag 555
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. 1a. I medlemsstater, hvor regionerne 
og de lokale myndigheder i henhold til 
national lovgivning eller administrative 
bestemmelser er involveret i 
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gennemførelsen af de operationelle 
programmer, involveres de fuldt ud i 
udarbejdelsen af partnerskabsaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 556
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. I medlemsstater, hvor regionerne eller 
lokale myndigheder i henhold til national 
lovgivning eller administrative 
bestemmelser er tildelt en rolle i 
gennemførelsen af de operationelle 
programmer, skal de deltage fuldt ud i 
udarbejdelsen af partnerskabsaftalen.

Or. pt

Ændringsforslag 557
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 558
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis
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Forslag til forordning
Del 2 – artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

I de medlemsstater, hvor andre offentlige 
myndigheder spiller en rolle som aktører, 
der har ejerskab i forhold til de 
operationelle programmer, inddrages 
disse myndigheder fuldt ud i 
udarbejdelsen af partnerskabsaftalen.

Or. it

Begrundelse

Det anses for nødvendigt at inddrage de regionale myndigheder i udarbejdelsen af 
partnerskabsaftalerne, eftersom disse myndigheder er med til at finansiere og er iværksættere 
af samhørighedspolitikken.

Ændringsforslag 559
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Partnerskabsaftalen udarbejdes på alle 
tidspunkter under dens udarbejdelse af 
medlemsstaterne i tæt samarbejde med de 
partnere, der er nævnt i artikel 5. 
Partnerskabsaftalen udarbejdes i samråd 
med Kommissionen.

Or. en
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Ændringsforslag 560
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 561
Jens Nilsson

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Partnerskabsaftalen dækker al støtte fra 
FSR-fondene i den pågældende 
medlemsstat.

3. Partnerskabsaftalen dækker al støtte fra 
de fonde, der er dækket af FSR i den 
pågældende medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 562
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 13 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Partnerskabsaftalen skal høres 
offentligt, inden den forelægges 
Kommissionen

Or. en
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Ændringsforslag 563
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hver medlemsstat fremsender sin 
partnerskabsaftale til Kommissionen senest 
tre måneder efter vedtagelsen af den fælles 
strategiske ramme.

4. Hver medlemsstat fremsender sin 
partnerskabsaftale til Kommissionen senest 
seks måneder efter, at denne forordning 
trådte i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 564
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hver medlemsstat fremsender sin 
partnerskabsaftale til Kommissionen senest 
tre måneder efter vedtagelsen af den fælles 
strategiske ramme.

4. Hver medlemsstat fremsender sin 
partnerskabsaftale til Kommissionen senest 
seks måneder efter vedtagelsen af den 
fælles strategiske ramme.

Or. it

Ændringsforslag 565
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 13 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Bestemmelserne i partnerskabsaftalen 
finder ligeledes anvendelse på den 
makroregionale udviklingsfondsaftale, 
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som er udarbejdet af medlemsstaterne.

Or. sk

Begrundelse

Synkronisering med de vedtagne makroregionale strategier

Ændringsforslag 566
Richard Seeber

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I partnerskabsaftalen angives følgende: Indhold, der vedrører både 
partnerskabsaftalen og de operationelle
programmer, skal fastsættes på det mest 
passende niveau under hensyntagen til 
proportionalitetsprincippet. I 
partnerskabsaftalen angives følgende:

Or. en

Ændringsforslag 567
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ordninger, der skal sikre 
overensstemmelse med EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst,
herunder:

a) ordninger, der skal fremme
nedsættelsen af forskelle mellem 
udviklingsniveauet i de forskellige 
regioner og de mindst begunstigede 
regioners tilbageståenhed, herunder:

Or. en

Ændringsforslag 568
Younous Omarjee, Cornelia Ernst



AM\903901DA.doc 57/167 PE491.052v01-00

DA

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) en analyse af skævheder og 
udviklingsbehov med henvisning til de 
tematiske mål og nøgleaktioner fastlagt i 
den fælles strategiske ramme og de mål, 
der er fastsat i de landespecifikke 
henstillinger i henhold til traktatens 
artikel 121, stk. 2, og de relevante 
rådshenstillinger vedtaget i henhold til 
traktatens artikel 148, stk. 4

i) en analyse af skævheder og 
udviklingsbehov med henvisning til de 
tematiske mål fastlagt i den fælles 
strategiske ramme

Or. fr

Ændringsforslag 569
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) en analyse af skævheder og 
udviklingsbehov med henvisning til de 
tematiske mål og nøgleaktioner fastlagt i 
den fælles strategiske ramme og de mål, 
der er fastsat i de landespecifikke 
henstillinger i henhold til traktatens artikel 
121, stk. 2, og de relevante 
rådshenstillinger vedtaget i henhold til 
traktatens artikel 148, stk. 4

i) en analyse af skævheder og 
udviklingsbehov med henvisning til de 
tematiske mål og nøgleaktioner fastlagt i 
den fælles strategiske ramme og de mål, 
der er fastsat i de landespecifikke 
henstillinger i henhold til traktatens artikel 
121, stk. 2, og de relevante 
rådshenstillinger vedtaget i henhold til 
traktatens artikel 148, stk. 4, samt 
artikel 349 TEUF og rådshenstillingerne 
fra 2011 om regionerne i den yderste 
periferi

Or. pt

Ændringsforslag 570
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) en analyse af skævheder og 
udviklingsbehov med henvisning til de 
tematiske mål og nøgleaktioner fastlagt i 
den fælles strategiske ramme og de mål, 
der er fastsat i de landespecifikke 
henstillinger i henhold til traktatens artikel 
121, stk. 2, og de relevante 
rådshenstillinger vedtaget i henhold til 
traktatens artikel 148, stk. 4

i) en analyse af skævheder og 
udviklingsbehov med henvisning til de 
tematiske mål, de horisontale principper 
fastsat i denne forordnings artikel 6, 7 og 
8 og de anbefalede aktioner fastlagt i den 
fælles strategiske ramme under 
hensyntagen til de mål, der er fastsat i de 
relevante landespecifikke henstillinger i 
henhold til traktatens artikel 121, stk. 2, og 
de relevante rådshenstillinger vedtaget i 
henhold til traktatens artikel 148, stk. 4

Or. en

Ændringsforslag 571
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) en analyse af skævheder og 
udviklingsbehov med henvisning til de 
tematiske mål og nøgleaktioner fastlagt i 
den fælles strategiske ramme og de mål, 
der er fastsat i de landespecifikke 
henstillinger i henhold til traktatens artikel 
121, stk. 2, og de relevante 
rådshenstillinger vedtaget i henhold til 
traktatens artikel 148, stk. 4

i) en analyse af skævheder og 
medlemsstaternes og regionernes 
udviklingsbehov med henvisning til de 
tematiske mål og nøgleaktioner fastlagt i 
den fælles strategiske ramme og de mål, 
der er fastsat i de landespecifikke 
henstillinger i henhold til traktatens artikel 
121, stk. 2, og de relevante 
rådshenstillinger vedtaget i henhold til 
traktatens artikel 148, stk. 4

Or. pt

Begrundelse

Det bemærkes, at partnerskabsaftalerne skal tage højde for landenes og alle regionernes 
udviklingsbehov for at være opmærksom på de aktuelle betingelser, der påvirker hver enkelt 
region, og hvordan strukturfondene kan hjælpe med at løse dem. Det vil være nyttigt at 
foretage en pålidelig diagnose af hver region for at kunne tildele strukturfondene bedre og 
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mere effektivt.

Ændringsforslag 572
Richard Seeber

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) en analyse af skævheder og 
udviklingsbehov med henvisning til de 
tematiske mål og nøgleaktioner fastlagt i 
den fælles strategiske ramme og de mål, 
der er fastsat i de landespecifikke 
henstillinger i henhold til traktatens artikel 
121, stk. 2, og de relevante 
rådshenstillinger vedtaget i henhold til 
traktatens artikel 148, stk. 4

i) en analyse af skævheder og 
udviklingsbehov med henvisning til de 
tematiske mål og nøgleaktioner fastlagt i 
den fælles strategiske ramme og de mål, 
der er fastsat i de relevante landespecifikke 
henstillinger i henhold til traktatens artikel 
121, stk. 2, og de relevante 
rådshenstillinger vedtaget i henhold til 
traktatens artikel 148, stk. 4

Or. en

Ændringsforslag 573
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 574
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt, at elementer, der allerede er leveret eller forhandlet inden for 
rammerne af de operationelle programmer, gentages i partnerskabsaftalen. Disse 
bestemmelser synes rent faktisk at være overflødige og går ikke i retning af en forenkling. I 
øvrigt kan medlemsstaterne ikke opfylde forpligtelser, der er påtaget på forhånd på regionalt 
eller lokalt niveau.

Ændringsforslag 575
Richard Seeber

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 576
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

ii) en kortfattet analyse af 
forhåndsevalueringerne af programmerne, 
der begrunder udvælgelsen af tematiske 
mål og den vejledende fordeling af FSR-
fondsmidlerne. De tematiske mål kan være 
forskellige mellem regionerne. Når de 
fastsættes skal der derfor tages hensyn til 
hver enkelt regions identificerede behov

Or. ro

Ændringsforslag 577
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

ii) en kortfattet analyse af 
forhåndsevalueringerne af programmerne, 
der begrunder udvælgelsen af tematiske 
mål og den vejledende fordeling af FSR-
fondsmidlerne. De tematiske mål kan være 
forskellige mellem regionerne, og de 
stammer fra hver regions identificerede 
behov.

Or. en

Ændringsforslag 578
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) en kortfattet analyse af 
forhåndsevalueringerne af 

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

vejledende fordeling af FSR-fondsmidlerne

Or. it

Begrundelse

Partnerskabsaftalen bør være et planlægningsdokument, der afgrænser og fastsætter 
almindelige bestemmelser til den efterfølgende programmering. En begrundelse for de 
udvælgelser, der er foretaget i forbindelse med programmerne, bør fremlægges i selve 
programmerne, og ikke før.

Ændringsforslag 579
Catherine Bearder

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

ii) en kortfattet analyse af 
forhåndsevalueringerne af programmerne, 
der begrunder udvælgelsen af tematiske 
mål og den vejledende fordeling af FSR-
fondsmidlerne. Disse tematiske mål kan 
være forskellige i hvert operationelt 
program

Or. en

Ændringsforslag 580
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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klimaforandringer

Or. fr

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt, at elementer, der allerede er leveret eller forhandlet inden for 
rammerne af de operationelle programmer, gentages i partnerskabsaftalen. Disse 
bestemmelser synes rent faktisk at være overflødige og går ikke i retning af en forenkling. I 
øvrigt kan medlemsstaterne ikke opfylde forpligtelser, der er påtaget på forhånd på regionalt 
eller lokalt niveau.

Ændringsforslag 581
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 582
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 583
Catherine Bearder

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 584
Richard Seeber

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

iv) den vejledende fordeling af EU-støtten 
pr. tematisk mål på nationalt plan for hver 
af FSR-fondene

Or. en

Ændringsforslag 585
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra a – nr. iv a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) den potentielle støtte, der afsættes til 
supplerende aktiviteter uden for FSR-
fondene, som udtrykkeligt giver mulighed 
for et sådant samarbejde, såsom fælles 
finansiering af integrerede projekter på 
miljøområdet. Medlemsstaterne sikrer for 
partnerskabsaftaler, der identificerer 
miljøet eller klimaet som tematiske mål, at 
finansieringsaktiviteter, som supplerer 
integrerede projekter på disse områder,
prioriteres

Or. en

Begrundelse

"Integrerede projekter" under LIFE er et konkret integreringsværktøj til miljø og klima. De 
kan potentielt yde et væsentligt bidrag til effektiv anvendelse af fondene, til den 
sammenhængende indarbejdelse af vigtig miljølovgivning og til at øge evnen til at absorbere
den finansiering, der afsættes til miljø og klima i henhold til samhørigheds- og 
landbrugspolitikken. Potentielle supplerende aktiviteter til FSR-fondene skal identificeres 
tidligt, for at det kan lade sig gøre i praksis.

Ændringsforslag 586
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra a – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

v) de vigtigste prioriterede områder for 
samarbejde

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til ændringen af artikel 14, stk. 1, litra a a) (nyt).
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Ændringsforslag 587
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra a – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at tage hensyn til de makroregionale strategier i partnerskabsaftalen for at 
styrke deres strategiske dimension.

Ændringsforslag 588
Peter Simon

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra a – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) prioriterede områder for 
samarbejdsaktiviteter for hver af FSR-
fondene, under hensyntagen til 
makroregionale strategier, metropol- og 
havområdestrategier, hvis medlemsstaterne 
og regionerne indgår i sådanne strategier

Or. de

Begrundelse

Der bør også tages højde for den stadig voksende betydning, som metropolregioner har i 
form af regionaludvikling og territorialt samarbejde på tværs af byer, regioner og delstater.

Ændringsforslag 589
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra a – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

v) de vigtigste prioriterede områder for 
samarbejde under hensyntagen til 
eventuelle makroregionale strategier, 
strategier for regional integration for de 
regioner, der fremgår af artikel 349, og 
havområdestrategier, der hvor 
medlemsstaterne og regionerne deltager 
eller har fastlagt sådanne strategier

Or. fr

Ændringsforslag 590
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra a – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 591
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra a – nr. vii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vii) listen over programmer under EFRU, 
ESF og Samhørighedsfonden, undtagen 
programmerne under målet om europæisk 
territorialt samarbejde, og over 

vii) listen over programmer under EFRU, 
ESF og Samhørighedsfonden og målet om 
europæisk territorialt samarbejde, 
undtagen programmerne under ELFUL og 
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programmerne under ELFUL og EHFF 
med de respektive vejledende bevillinger 
pr. FSR-fond og pr. år

EHFF med de respektive vejledende 
bevillinger pr. FSR-fond og pr. år

Or. fr

Ændringsforslag 592
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra a – nr. vii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

viia) bestemmelserne for koordinering af 
de programmer, der fremgår af artikel 14, 
punkt a, nr. vii), og programmerne under 
målet om europæisk territorialt 
samarbejde.

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at styrke koordineringen af de operationelle programmer under de 
forskellige mål for samhørighedspolitikken og programmerne under det europæiske 
territoriale samarbejde for at styrke den strategiske planlægning af sidstnævnte programmer.

Ændringsforslag 593
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) aktiviteter for at sikre tilpasning til 
makroregionale strategier og 
havområdestrategier, når 
medlemsstaterne deltager i disse 
strategier, for at sikre tilstrækkelige 
bidrag fra fondene til disse strategier

Or. en
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Begrundelse

Fondene skal koordineres tæt sammen med makroregionale strategier og 
havområdestrategier for at sikre tilstrækkelige bidrag fra fondene til disse strategier.

Ændringsforslag 594
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en integreret tilgang til territorial 
udvikling støttet af FSR-fondene, hvor 
følgende angives:

b) en integreret tilgang til bæredygtig 
territorial udvikling støttet af FSR-fondene, 
hvor følgende angives:

Or. en

Ændringsforslag 595
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

i) de mekanismer på nationalt og regionalt 
plan, der sikrer koordinering mellem FSR-
fondene og andre EU-
finansieringsinstrumenter og nationale 
finansieringsinstrumenter, især når disse 
sørger for struktureret samarbejde, såsom 
LIFE-programmet, samt EIB

Or. en

Begrundelse

"Integrerede projekter" i LIFE er et konkret integreringsværktøj til miljø og klima. De kan 
potentielt yde et væsentligt bidrag til effektiv anvendelse af fondene, til den sammenhængende 
indarbejdelse af vigtig miljølovgivning og til at øge evnen til at absorbere den finansiering, 



PE491.052v01-00 70/167 AM\903901DA.doc

DA

der afsættes til miljø og klima i henhold til samhørigheds- og landbrugspolitikken. Potentielle 
supplerende aktiviteter til FSR-fondene skal identificeres tidligt, for at det kan lade sig gøre i 
praksis.

Ændringsforslag 596
Fiorello Provera

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 597
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 598
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) de ordninger, der skal sikre en integreret 
tilgang til anvendelsen af FSR-fondene til 
territorial udvikling af byområder, 
landdistrikter, kystområder og 
fiskeriområder og områder med særlige 
territoriale karakteristika, navnlig 
ordningerne for anvendelse af artikel 28, 
29 og 99, eventuelt ledsaget af en liste over 
de byer, der deltager i den 
byudviklingsplatform, der henvises til i 
artikel 7 i EFRU-forordningen

ii) de ordninger, der skal sikre en integreret 
tilgang til anvendelsen af fondene, der er 
dækket af CPR, til territorial udvikling af 
byområder, områder omkring byerne, 
landdistrikter, kystområder og 
fiskeriområder og områder med særlige 
territoriale karakteristika, navnlig 
ordningerne for anvendelse af artikel 28, 
29 og 99, eventuelt ledsaget af en liste over 
de byer, der deltager i den 
byudviklingsplatform, der henvises til i 
artikel 7 i EFRU-forordningen

Or. en

Begrundelse

En integreret tilgang til territoriel udvikling, som støttes af de fonde, der er dækket af CPR, er 
afgørende i områderne omkring byerne, der risikerer ikke blot at være ude af stand til at få 
adgang til fondene til byområderne, men ligeledes til de budgetter, der er afsat til 
landdistrikterne. “Den nye virkelighed i byerne er kendetegnet ved udvikling omkring byerne. 
Det er klart, at områderne omkring byerne ikke blot er en mellemliggende kant. Det er 
nærmere et nærmere et anderledes multifunktionelt område

Ændringsforslag 599
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) de ordninger, der skal sikre en integreret 
tilgang til anvendelsen af FSR-fondene til 
territorial udvikling af byområder, 
landdistrikter, kystområder og 
fiskeriområder og områder med særlige 
territoriale karakteristika, navnlig 
ordningerne for anvendelse af artikel 28, 
29 og 99, eventuelt ledsaget af en liste over 
de byer, der deltager i den 

ii) de ordninger, der skal sikre en integreret 
tilgang til anvendelsen af fondene, der er 
dækket af CPR, til territorial udvikling af 
byområder, landdistrikter, kystområder og 
fiskeriområder og områder med særlige 
territoriale karakteristika, navnlig 
ordningerne for anvendelse af artikel 28, 
29 og 99, eventuelt ledsaget af en liste over 
kriterier for udpegelsen af funktionelle 
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byudviklingsplatform, der henvises til i 
artikel 7 i EFRU-forordningen

byområder 

Or. en

Ændringsforslag 600
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Maurice Ponga, Michel Dantin

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) de ordninger, der skal sikre en integreret 
tilgang til anvendelsen af FSR-fondene til 
territorial udvikling af byområder, 
landdistrikter, kystområder og 
fiskeriområder og områder med særlige 
territoriale karakteristika, navnlig 
ordningerne for anvendelse af artikel 28, 
29 og 99, eventuelt ledsaget af en liste over 
de byer, der deltager i den 
byudviklingsplatform, der henvises til i 
artikel 7 i EFRU-forordningen

ii) de ordninger, der skal sikre en integreret 
tilgang til anvendelsen af FSR-fondene til 
territorial udvikling af byområder, 
landdistrikter, kystområder, bjergområder, 
grænseområder og fiskeriområder og 
områder med særlige territoriale 
karakteristika, navnlig ordningerne for 
anvendelse af artikel 28, 29 og 99,
eventuelt ledsaget af en liste over de byer, 
der deltager i den byudviklingsplatform, 
der henvises til i artikel 7 i EFRU-
forordningen

Or. fr

Ændringsforslag 601
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) de ordninger, der skal sikre en integreret 
tilgang til anvendelsen af FSR-fondene til 
territorial udvikling af byområder, 
landdistrikter, kystområder og 
fiskeriområder og områder med særlige 
territoriale karakteristika, navnlig 
ordningerne for anvendelse af artikel 28, 
29 og 99, eventuelt ledsaget af en liste over 

ii) de ordninger, der skal sikre en integreret 
tilgang til anvendelsen af FSR-fondene til 
territorial udvikling af byområder, 
forstæder, landdistrikter, kystområder og 
fiskeriområder og områder med særlige 
territoriale karakteristika, navnlig 
ordningerne for anvendelse af artikel 28, 
29 og 99, eventuelt ledsaget af en liste over 
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de byer, der deltager i den 
byudviklingsplatform, der henvises til i 
artikel 7 i EFRU-forordningen

kriterier for udpegning af byområder og 
forstæder

Or. fr

Ændringsforslag 602
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) de ordninger, der skal sikre en integreret 
tilgang til anvendelsen af FSR-fondene til 
territorial udvikling af byområder, 
landdistrikter, kystområder og 
fiskeriområder og områder med særlige 
territoriale karakteristika, navnlig 
ordningerne for anvendelse af artikel 28, 
29 og 99, eventuelt ledsaget af en liste over 
de byer, der deltager i den 
byudviklingsplatform, der henvises til i 
artikel 7 i EFRU-forordningen

ii) de ordninger, der skal sikre en integreret 
tilgang til anvendelsen af FSR-fondene til 
territorial udvikling af forskellige typer 
territorier, herunder byområder, 
landdistrikter, kystområder og 
fiskeriområder og områder med særlige 
territoriale karakteristika, navnlig 
ordningerne for anvendelse af artikel 28, 
29 og 99, eventuelt ledsaget af en liste over 
de byer, der deltager i den 
byudviklingsplatform, der henvises til i 
artikel 7 i EFRU-forordningen

Or. en

Ændringsforslag 603
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) de ordninger, der skal sikre en integreret 
tilgang til anvendelsen af FSR-fondene til 
territorial udvikling af byområder, 
landdistrikter, kystområder og 
fiskeriområder og områder med særlige 
territoriale karakteristika, navnlig 

ii) de ordninger, der skal sikre en integreret 
tilgang til anvendelsen af FSR-fondene til 
bæredygtig territorial udvikling af 
byområder, landdistrikter, kystområder og 
fiskeriområder og områder med særlige 
territoriale karakteristika, navnlig 
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ordningerne for anvendelse af artikel 28, 
29 og 99, eventuelt ledsaget af en liste over 
de byer, der deltager i den 
byudviklingsplatform, der henvises til i 
artikel 7 i EFRU-forordningen

ordningerne for anvendelse af artikel 28, 
29 og 99, eventuelt ledsaget af en liste over 
de byer, der deltager i den 
byudviklingsplatform, der henvises til i 
artikel 7 i EFRU-forordningen

Or. en

Ændringsforslag 604
Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) de ordninger, der skal sikre en integreret 
tilgang til anvendelsen af FSR-fondene til 
territorial udvikling af byområder, 
landdistrikter, kystområder og 
fiskeriområder og områder med særlige 
territoriale karakteristika, navnlig 
ordningerne for anvendelse af artikel 28, 
29 og 99, eventuelt ledsaget af en liste over 
de byer, der deltager i den 
byudviklingsplatform, der henvises til i 
artikel 7 i EFRU-forordningen

ii) de ordninger, der skal sikre en integreret 
tilgang til anvendelsen af FSR-fondene til 
territorial udvikling af byområder, områder 
omkring byerne, landdistrikter, 
kystområder og fiskeriområder og områder 
med særlige territoriale karakteristika, 
navnlig ordningerne for anvendelse af 
artikel 28, 29 og 99, eventuelt ledsaget af 
en vejledende liste over de byer, der kan 
deltage i den byudviklingsplatform, der 
henvises til i artikel 7 i EFRU-
forordningen

Or. es

Ændringsforslag 605
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) de ordninger, der skal sikre en integreret 
tilgang til anvendelsen af FSR-fondene til 
territorial udvikling af byområder, 
landdistrikter, kystområder og 
fiskeriområder og områder med særlige 

ii) de ordninger, der skal sikre en integreret 
tilgang i den relevante territorielle
størrelsesorden til anvendelsen af FSR-
fondene til territorial udvikling af 
byområder, landdistrikter, kystområder og 
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territoriale karakteristika, navnlig 
ordningerne for anvendelse af artikel 28, 
29 og 99, eventuelt ledsaget af en liste 
over de byer, der deltager i den 
byudviklingsplatform, der henvises til i 
artikel 7 i EFRU-forordningen

fiskeriområder og områder med særlige 
territoriale karakteristika, såsom 
bjergkæder, øer eller områder med meget 
lav tæthed af navnlig ordningerne for 
anvendelse af artikel 28, 29 og 99

Or. en

Ændringsforslag 606
Richard Seeber

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) de ordninger, der skal sikre en integreret 
tilgang til anvendelsen af FSR-fondene til 
territorial udvikling af byområder, 
landdistrikter, kystområder og 
fiskeriområder og områder med særlige 
territoriale karakteristika, navnlig 
ordningerne for anvendelse af artikel 28, 
29 og 99, eventuelt ledsaget af en liste over 
de byer, der deltager i den 
byudviklingsplatform, der henvises til i 
artikel 7 i EFRU-forordningen

ii) de ordninger, der skal sikre en integreret 
tilgang til anvendelsen af FSR-fondene til 
territorial udvikling af byområder, 
landdistrikter, kyst-, bjerg- og 
fiskeriområder og områder med særlige 
territoriale karakteristika, navnlig 
ordningerne for anvendelse af artikel 28, 
29 og 99, eventuelt ledsaget af en liste over 
de byer, der deltager i den 
byudviklingsplatform, der henvises til i 
artikel 7 i EFRU-forordningen

Or. de

Begrundelse

Bjergområder står over for særlige udfordringer betinget af naturen. De skal kæmpe med 
mange forskellige typer problemer, f.eks. udvandring og økonomiske ulemper. Det er derfor 
ønskværdigt at nævne disse regioner særskilt.

Ændringsforslag 607
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) de ordninger, der skal sikre en integreret 
tilgang til anvendelsen af FSR-fondene til 
territorial udvikling af byområder, 
landdistrikter, kystområder og 
fiskeriområder og områder med særlige 
territoriale karakteristika, navnlig 
ordningerne for anvendelse af artikel 28, 
29 og 99, eventuelt ledsaget af en liste 
over de byer, der deltager i den 
byudviklingsplatform, der henvises til i 
artikel 7 i EFRU-forordningen

ii) de ordninger, der skal sikre en integreret 
tilgang i den relevante territorielle 
størrelsesorden til anvendelsen af FSR-
fondene til territorial udvikling af 
byområder, landdistrikter, kystområder og 
fiskeriområder og områder med særlige 
territoriale karakteristika, såsom 
bjergkæder, øer eller områder med meget 
lav tæthed af navnlig ordningerne for 
anvendelse af artikel 28, 29 og 99

Or. en

Ændringsforslag 608
Fiorello Provera

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) de ordninger, der skal sikre en integreret 
tilgang til anvendelsen af FSR-fondene til 
territorial udvikling af byområder, 
landdistrikter, kystområder og 
fiskeriområder og områder med særlige 
territoriale karakteristika, navnlig 
ordningerne for anvendelse af artikel 28, 29 
og 99, eventuelt ledsaget af en liste over de 
byer, der deltager i den 
byudviklingsplatform, der henvises til i 
artikel 7 i EFRU-forordningen

ii) de ordninger, der på et passende 
territorialt niveau skal sikre en integreret 
tilgang til anvendelsen af FSR-fondene til 
territorial udvikling af byområder, 
landdistrikter, kystområder og 
fiskeriområder og områder med særlige 
territoriale karakteristika, herunder 
bjergområder, øer og meget tyndt 
befolkede områder, navnlig ordningerne 
for anvendelse af artikel 28, 29 og 99

Or. fr

Ændringsforslag 609
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) de ordninger, der skal sikre en integreret 
tilgang til anvendelsen af FSR-fondene til 
territorial udvikling af byområder, 
landdistrikter, kystområder og 
fiskeriområder og områder med særlige 
territoriale karakteristika, navnlig 
ordningerne for anvendelse af artikel 28, 
29 og 99, eventuelt ledsaget af en liste 
over de byer, der deltager i den 
byudviklingsplatform, der henvises til i 
artikel 7 i EFRU-forordningen

ii) de ordninger, der skal sikre en integreret 
tilgang til anvendelsen af FSR-fondene til 
territorial udvikling af byområder, 
forstæder, landdistrikter, kystområder og 
fiskeriområder og områder med særlige 
territoriale karakteristika, navnlig 
ordningerne for anvendelse af artikel 28, 
29 og 99, ledsaget

Or. fr

Begrundelse

I den integrerede tilgang er anvendelse af FSR-fondene ligeledes afgørende i forstæderne 
med risiko for at fratage sidstnævnte ikke blot fonde til landdistrikter, men også finansiering 
af byer, selv om der forekommer et stigende antal forstæder i EU.

Ændringsforslag 610
Richard Seeber

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) de ordninger, der skal sikre en integreret 
tilgang til anvendelsen af FSR-fondene til 
territorial udvikling af byområder, 
landdistrikter, kystområder og 
fiskeriområder og områder med særlige 
territoriale karakteristika, navnlig 
ordningerne for anvendelse af artikel 28, 
29 og 99, eventuelt ledsaget af en liste over 
de byer, der deltager i den 
byudviklingsplatform, der henvises til i 
artikel 7 i EFRU-forordningen

ii) de ordninger, der skal sikre en integreret 
tilgang til anvendelsen af FSR-fondene til 
territorial udvikling af byområder, 
landdistrikter, kystområder og 
fiskeriområder og områder med særlige 
territoriale karakteristika, navnlig 
ordningerne for anvendelse af artikel 28, 
29 og 99, eventuelt ledsaget af en 
vejledende liste over de byer, der deltager i 
den byudviklingsplatform, der henvises til i 
artikel 7 i EFRU-forordningen

Or. en
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Ændringsforslag 611
Tomasz Piotr Poręba

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra b – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) de væsentligste prioritetsområder for 
samarbejde, eventuelt under hensyntagen 
til makroregionale strategier og 
havområdestrategier

Or. en

Ændringsforslag 612
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 613
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 614
Fiorello Provera

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) en integreret tilgang til at imødekomme 
de specifikke behov i de geografiske 
områder, der er mest berørte af store varige 
naturbetingede eller demografiske 
ulemper, der fremgår af traktatens artikel 
174, af fattigdom, eller hos målgrupper 
med størst risiko for forskelsbehandling 
eller udstødelse med særligt fokus på 
marginaliserede befolkningsgrupper, hvor 
det er relevant, herunder den vejledende 
finansielle tildeling for de relevante FSR-
fonde

Or. fr

Ændringsforslag 615
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 616
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) en integreret tilgang til at imødekomme 
de specifikke behov i de geografiske 
områder, der er mest berørte af fattigdom, 
eller hos målgrupper med størst risiko for 
forskelsbehandling eller udstødelse med 
særligt fokus på marginaliserede 
befolkningsgrupper og handicappede 
personer, herunder den vejledende 
finansielle tildeling for de relevante FSR-
fonde

Or. xm

Begrundelse

Ved at inkludere kvinder og handicappede personer styrkes dette afsnit, og det hænger fortsat 
sammen med andre bestemmelser i denne forordning. ‘hvor det er relevant’ bør fjernes, fordi 
det er forvirrende og kan medføre fejlfortolkninger på nationalt plan. Det er nødvendigt at 



AM\903901DA.doc 81/167 PE491.052v01-00

DA

have angivelser af finansielle ydelser for at spore investeringer og deres påvirkning af 
konkrete målgrupper.

Ændringsforslag 617
Marian Harkin, Catherine Bearder

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) en integreret tilgang til at imødekomme 
de specifikke behov i de geografiske 
områder, der er mest berørte af fattigdom, 
eller hos målgrupper med størst risiko for 
forskelsbehandling eller udstødelse med 
særligt fokus på marginaliserede 
befolkningsgrupper og handicappede 
personer, herunder den vejledende 
finansielle tildeling for de relevante FSR-
fonde

Or. en

Ændringsforslag 618
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) en integreret tilgang til at imødekomme 
de specifikke behov i de geografiske 
områder, der er mest berørte af alvorlige 
naturbetingede og demografiske ulemper 
af permanent art som fastsat i traktatens 
artikel 174, fattigdom, eller hos 
målgrupper med størst risiko for 
forskelsbehandling eller udstødelse med 
særligt fokus på marginaliserede 
befolkningsgrupper, hvor det er relevant, 
herunder den vejledende finansielle 
tildeling for de relevante FSR-fonde
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Or. en

Ændringsforslag 619
Mojca Kleva

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 620
Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) en integreret tilgang til at imødekomme 
de specifikke behov i de geografiske 
områder, der er mest berørte af alvorlige 
naturbetingede og demografiske ulemper 
af permanent art som fastsat i traktatens 
artikel 174 eller af fattigdom hos 
målgrupper med størst risiko for 
forskelsbehandling eller udstødelse med 
særligt fokus på marginaliserede 
befolkningsgrupper, hvor det er relevant, 
herunder den vejledende finansielle 
tildeling for de relevante FSR-fonde
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Or. en

Begrundelse

Alle de europæiske regioner vil være involveret i den fremtidige anvendelse af EU-
strategierne.

Ændringsforslag 621
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Ændringsforslag 622
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) den måde, hvorpå FSR-fondene vil 
bidrage til at levere integrerede nationale 
strategier til bekæmpelse af fattigdom som 
beskrevet i de nationale 
reformprogrammer, der fremmer 
inddragelsen af alle grupper, som er udsat 
for eller risikerer fattigdom og social 
udelukkelse, understøttet af nationale 
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sociale rapporter

Or. en

Ændringsforslag 623
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra d – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 624
Richard Seeber

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra d – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

i) en samlet oversigt over de delmål og 
mål, der er fastsat i programmerne, 
sammen med metoden og mekanismen til 
at sikre sammenhæng på tværs af 
programmerne og FSR-fondene 

Or. en

Ændringsforslag 625
Herbert Dorfmann
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Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra d – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. xm

Begrundelse

Forhåndsbetingelserne, som medlemsstaterne har krævet, skal kontrolleres for at der kan 
garanteres på hele medlemsstatens plan og ikke blot på en enkelt regions niveau (når 
programmeringen er overladt til regionerne).

Ændringsforslag 626
Markus Pieper, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra d – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 627
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul
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Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra d – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) de nødvendige foranstaltninger til en 
effektiv tildeling af midlerne under 
hensyntagen til konkurrencesager;

Or. de

Ændringsforslag 628
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra d – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

iv) de foranstaltninger, der er truffet for at 
implementere tilgangen med 
beslutningsprocessen på flere niveauer og 
for at inddrage partnere, der er omtalt i 
artikel 5 og partnernes rolle i 
udarbejdelsen af partnerskabsaftalen og 
statusrapporten, jf. denne forordnings 
artikel 46 og udarbejdelsen, 
gennemførelsen, evalueringen og tilsynet 
med programmerne i overensstemmelse 
med det europæiske adfærdskodeks, 
herunder en liste over de involverede 
partnere, en beskrivelse af den måde, de 
er blevet udvalgt på, og deres ansvar samt 
deres mening om partnerskabsaftalens 
indhold og om gennemførelsen af 
partnerskabsprincippet

Or. en

Ændringsforslag 629
Jens Nilsson

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra d – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

iv) den vejledende liste over partnerne og 
de foranstaltninger, medlemsstaterne og de 
kompetente regionale og lokale 
myndigheder har truffet i henhold til 
artikel 4, stk. 4, og artikel 5 for at inddrage 
disse partnere, og deres rolle i 
udarbejdelsen af partnerskabsaftalen og 
statusrapporten, jf. artikel 46

Or. en

Ændringsforslag 630
Richard Seeber

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra d – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 631
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra d – nr. iv – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den territorielle analyse af det mest 
effektive omfang af funktionelle områder 
(bjergkæder, havområder, dale, 
samarbejde mellem kommuner osv.) for 
endog gennem multiregionale 
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programmer at nå de fastsatte mål

Or. en

Ændringsforslag 632
Fiorello Provera

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra d – nr. iv a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) den mest effektive territoriale analyse 
på et geografisk relevant plan af det 
funktionelle område (bjergområde, 
vandløbsopland, dal, kommunalt 
samarbejde osv.) med henblik på at 
opfylde målsætningerne, herunder 
gennem multiregionale programmer

Or. fr

Ændringsforslag 633
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra d – nr. iv a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) Der indføres obligatorisk uddannelse 
af medarbejderne hos både 
forvaltningsmyndigheder og 
mellemliggende institutioner i projekt- og 
programforvaltning, hvis en 
forhåndsevaluering af deres evner til 
projekt- og programforvaltning afslører 
mangler 

Or. en
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Ændringsforslag 634
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra d – nr. iv a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) der identificeres retlige og 
administrative hindringer for at 
gennemføre partnerskabet i den nationale 
sammenhæng, og der træffes 
foranstaltninger for at imødekomme disse 
hindringer

Or. en

Ændringsforslag 635
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra d – nr. iv a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) den territorielle analyse af det mest 
effektive omfang af funktionelle områder 
(bjergkæder, havområder, dale, 
samarbejde mellem kommuner osv.) for 
endda gennem multiregionale 
programmer at nå de fastsatte mål

Or. en

Ændringsforslag 636
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra d – nr. iv b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ivb) der identificeres relevante 
eksisterende nationale, regionale eller 
lokale partnerskaber og strukturer for 
beslutningsprocesser på flere niveauer og 
måder til at tage hensyn til disse

Or. en

Ændringsforslag 637
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra e – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) en vurdering af, hvorvidt der er behov 
for at styrke den administrative kapacitet 
hos myndighederne og, hvis det er 
relevant, hos støttemodtagerne, og hvilke 
foranstaltninger der skal træffes i den 
forbindelse

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 638
Richard Seeber

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra e – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) en vurdering af, hvorvidt der er behov 
for at styrke den administrative kapacitet 
hos myndighederne og, hvis det er 
relevant, hos støttemodtagerne, og hvilke 
foranstaltninger der skal træffes i den 
forbindelse

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 639
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra e – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) en vurdering af, hvorvidt der er behov 
for at styrke den administrative kapacitet 
hos myndighederne og, hvis det er 
relevant, hos støttemodtagerne, og hvilke 
foranstaltninger der skal træffes i den 
forbindelse

i) en vurdering af, hvorvidt der er behov 
for at styrke den administrative kapacitet 
hos myndighederne og hos 
støttemodtagerne og partnerne omtalt i 
denne forordnings artikel 5, og hvilke 
foranstaltninger der skal træffes i den 
forbindelse

Or. en

Ændringsforslag 640
Richard Seeber

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra e – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) en oversigt over de planlagte 
foranstaltninger og modsvarende mål i 
programmerne for at opnå en reduktion 
af den administrative byrde for 
støttemodtagerne

udgår

Or. en

Ændringsforslag 641
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra e – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) en vurdering af de eksisterende 
systemer for elektronisk dataudveksling og 
de foranstaltninger, der er planlagt for at 
muliggøre, at al informationsudveksling 
mellem støttemodtagere og myndigheder, 
der har ansvaret for forvaltning og kontrol 
af programmer, kan foretages udelukkende
ved elektronisk dataudveksling.

iii) en vurdering af de eksisterende 
systemer for elektronisk dataudveksling og 
de foranstaltninger, der er planlagt for at 
muliggøre, at al informationsudveksling 
mellem støttemodtagere og myndigheder, 
der har ansvaret for forvaltning og kontrol 
af programmer, kan fortrinsvis foretages 
ved elektronisk dataudveksling.

Or. es

Ændringsforslag 642
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 14 – stk. 1 – litra e – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) en forhåndsvurdering af evnerne til 
projekt- og programforvaltning hos de 
medarbejderafdelinger i nationale, 
regionale og lokale regeringer, som 
medunderskriver partnerskabsaftalen, for 
at fastslå, om de er egnet til formålet hvad 
angår administrative evner

Or. en

Ændringsforslag 643
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vurderer sammenhængen 
mellem partnerskabsaftalen og denne 
forordning, den fælles strategiske ramme 

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

reformprogrammer, under hensyntagen til 
forhåndsevalueringerne af programmerne 
og fremsætter bemærkninger senest tre 
måneder efter forelæggelsen af 
partnerskabsaftalen. Medlemsstaten 
forelægger alle nødvendige supplerende 
oplysninger og ændrer, hvor det er 
relevant, partnerskabsaftalen.

Or. es

Begrundelse

Vi lader henvisningerne til de landespecifikke henstillinger udgå, idet de forudsætter, at man 
binder samhørighedspolitikken sammen med en række mål, som går videre end denne politiks 
egentlige mål

Ændringsforslag 644
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Kommissionen vurderer sammenhængen 
mellem partnerskabsaftalen og denne 
forordning, den fælles strategiske ramme 
under hensyntagen til 
forhåndsevalueringerne af programmerne 
og fremsætter bemærkninger senest tre 
måneder efter forelæggelsen af 
partnerskabsaftalen. Medlemsstaten 
forelægger alle nødvendige supplerende 
oplysninger og ændrer, hvor det er 
relevant, partnerskabsaftalen.

Or. fr
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Ændringsforslag 645
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Kommissionen vedtager en afgørelse i 
form af en gennemførelsesretsakt om 
godkendelse af partnerskabsaftalen senest 
seks måneder efter, at medlemsstaten har 
forelagt den, forudsat at eventuelle 
bemærkninger fra Kommissionen er blevet 
taget i betragtning på tilfredsstillende vis. I 
sin afgørelse om vedtagelse af 
partnerskabsaftalen henviser 
Kommissionen til den reelle inddragelse 
af de lokale og regionale myndigheder, 
som anmodes om at indgå
partnerskabsaftalen i overensstemmelse 
med det institutionelle system i hver enkelt 
medlemsstat. Partnerskabsaftalen træder 
først i kraft den 1. januar 2014.

Or. it

Begrundelse

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

Ændringsforslag 646
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Mario Pirillo

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 15 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en medlemsstat foreslår en ændring 
af partnerskabsaftalen, foretager 
Kommissionen en evaluering i 
overensstemmelse med stk. 1, og vedtager, 

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

hvis det er relevant, en afgørelse i form af 
en gennemførelsesretsakt om godkendelse 
af ændringen senest tre måneder efter, at 
medlemsstaten fremlagde den.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal gives den passende sikkerhed ved lovgivningen for at undgå forvirring 
mellem den oprindelige og ændrede partnerskabsaftale.

Ændringsforslag 647
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Hvis en medlemsstat foreslår en ændring 
af partnerskabsaftalen, sikrer 
Kommissionen sig, at ændringen foreslås 
efter aftale med de regionale og lokale 
myndigheder som defineret i artikel 4, stk. 
4, og den foretager en evaluering i 
overensstemmelse med stk. 1, og vedtager, 
hvis det er relevant, en afgørelse i form af 
en gennemførelsesretsakt om godkendelse 
af ændringen.

Or. fr

Ændringsforslag 648
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 15 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis en medlemsstat er udsat for 
midlertidige budgetmæssige 
vanskeligheder eller alvorlig økonomisk 
afmatning, kan Kommissionen anmode 
den pågældende medlemsstat om at 
vurdere, hvorvidt en revision og ændring 
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af partnerskabsaftalen er hensigtsmæssig 
og nødvendig for at opfylde EU-
målsætningerne for en intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst og de 
fondsspecifikke opgaver i henhold til 
deres traktatbaserede mål.

Or. en

Ændringsforslag 649
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne koncentrerer støtten i 
overensstemmelse med de fondsspecifikke 
regler om aktioner, der giver den største 
merværdi i forhold til EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
og tager de udfordringer op, der peges på i 
de landespecifikke henstillinger i henhold 
til traktatens artikel 121, stk. 2, og de 
relevante rådshenstillinger vedtaget i 
henhold til traktatens artikel 148, stk. 4, 
under hensyntagen til nationale og 
regionale behov.

Medlemsstaterne koncentrerer støtten i 
overensstemmelse med de fondsspecifikke 
regler om aktioner, der giver den største 
merværdi i forhold til EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
og tager de udfordringer op, der peges på i 
de landespecifikke henstillinger i henhold 
til traktatens artikel 121, stk. 2, som omsat 
til den nationale og regionale kontekst ved 
hjælp af de nationale og regionale
reformprogrammer og andre strategier.

Or. en

Ændringsforslag 650
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne koncentrerer støtten i 
overensstemmelse med de fondsspecifikke 
regler om aktioner, der giver den største 

Medlemsstaterne koncentrerer støtten i 
overensstemmelse med de fondsspecifikke 
regler om aktioner, der giver den største 
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merværdi i forhold til EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
og tager de udfordringer op, der peges på i 
de landespecifikke henstillinger i henhold 
til traktatens artikel 121, stk. 2, og de 
relevante rådshenstillinger vedtaget i 
henhold til traktatens artikel 148, stk. 4, 
under hensyntagen til nationale og 
regionale behov.

merværdi i forhold til EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
og tager de udfordringer op, der peges på i 
de landespecifikke henstillinger i henhold 
til traktatens artikel 121, stk. 2, og de 
relevante rådshenstillinger vedtaget i 
henhold til traktatens artikel 148, stk. 4, 
under hensyntagen til nationale og 
regionale behov.

I overensstemmelse med 
nærhedsprincippet vælger 
forvaltningsmyndighederne selvstændigt 
de tematiske mål og de 
investeringsprioriteter, som EU's samlede 
støtte bør fokusere på.

Or. it

Begrundelse

Valg af mål og prioriteter bør overlades til forvaltningsmyndighederne på grundlag af en 
lokal specificering af Europa 2020-målene.

Ændringsforslag 651
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne koncentrerer støtten i 
overensstemmelse med de fondsspecifikke 
regler om aktioner, der giver den største 
merværdi i forhold til EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
og tager de udfordringer op, der peges på i 
de landespecifikke henstillinger i henhold 
til traktatens artikel 121, stk. 2, og de 
relevante rådshenstillinger vedtaget i 
henhold til traktatens artikel 148, stk. 4, 
under hensyntagen til nationale og 
regionale behov.

Medlemsstaterne koncentrerer støtten i 
overensstemmelse med de fondsspecifikke 
regler om aktioner, der giver den største 
merværdi og samtidig minimerer 
fremtidige eksterne omkostninger for det 
europæiske samfund i forhold til EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst og tager de udfordringer op, 
der peges på i de relevante landespecifikke 
henstillinger i henhold til traktatens artikel 
121, stk. 2, og de relevante 
rådshenstillinger vedtaget i henhold til 
traktatens artikel 148, stk. 4, under 
hensyntagen til nationale og regionale 
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behov og de horisontale principper.

Or. en

Ændringsforslag 652
María Irigoyen Pérez

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne koncentrerer støtten i 
overensstemmelse med de fondsspecifikke 
regler om aktioner, der giver den største 
merværdi i forhold til EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
og tager de udfordringer op, der peges på i 
de landespecifikke henstillinger i henhold 
til traktatens artikel 121, stk. 2, og de 
relevante rådshenstillinger vedtaget i 
henhold til traktatens artikel 148, stk. 4, 
under hensyntagen til nationale og 
regionale behov.

Medlemsstaterne koncentrerer støtten i 
overensstemmelse med de fondsspecifikke 
regler om aktioner, der giver den største 
merværdi i forhold til EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
og tager de udfordringer op, der peges på i 
de landespecifikke henstillinger i henhold 
til traktatens artikel 121, stk. 2, og de 
relevante rådshenstillinger vedtaget i 
henhold til traktatens artikel 148, stk. 4. 
Den tematiske koncentration skal dog 
være tilstrækkelig fleksibel, således at 
ESF's interventioner kan tilpasses hver 
enkelt medlemsstats og regions specifikke 
forhold og behov.

Or. es

Begrundelse

Den af Kommissionen foreslåede tematiske koncentration bør være fleksibel, således at ESF-
interventionerne kan tilpasses hver enkelt medlemsstats og regions behov og dermed kan sikre 
en mere effektiv ressourceudnyttelse

Ændringsforslag 653
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne koncentrerer støtten i 
overensstemmelse med de fondsspecifikke 
regler om aktioner, der giver den største 
merværdi i forhold til EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
og tager de udfordringer op, der peges på i 
de landespecifikke henstillinger i henhold 
til traktatens artikel 121, stk. 2, og de 
relevante rådshenstillinger vedtaget i 
henhold til traktatens artikel 148, stk. 4,
under hensyntagen til nationale og 
regionale behov.

Medlemsstaterne koncentrerer støtten i 
overensstemmelse med de fondsspecifikke 
regler om aktioner, der giver den største 
merværdi i forhold til EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
og tager de udfordringer op, der peges på i 
de specifikke henstillinger under 
hensyntagen til nationale og regionale 
behov.

Or. es

Ændringsforslag 654
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne koncentrerer støtten i 
overensstemmelse med de fondsspecifikke 
regler om aktioner, der giver den største 
merværdi i forhold til EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
og tager de udfordringer op, der peges på i 
de landespecifikke henstillinger i henhold 
til traktatens artikel 121, stk. 2, og de 
relevante rådshenstillinger vedtaget i 
henhold til traktatens artikel 148, stk. 4, 
under hensyntagen til nationale og 
regionale behov.

Medlemsstaterne koncentrerer støtten i 
fuld overensstemmelse med de regionale 
myndigheder og i overensstemmelse med 
de fondsspecifikke regler om aktioner, der 
giver den største merværdi i forhold til EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst og tager de udfordringer op, 
der peges på i de landespecifikke 
henstillinger i henhold til traktatens artikel 
121, stk. 2, og de relevante 
rådshenstillinger vedtaget i henhold til 
traktatens artikel 148, stk. 4, under 
hensyntagen til nationale og regionale 
behov.

Or. it
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Ændringsforslag 655
Tomasz Piotr Poręba

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne koncentrerer støtten i 
overensstemmelse med de fondsspecifikke 
regler om aktioner, der giver den største 
merværdi i forhold til EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
og tager de udfordringer op, der peges på i 
de landespecifikke henstillinger i henhold 
til traktatens artikel 121, stk. 2, og de
relevante rådshenstillinger vedtaget i 
henhold til traktatens artikel 148, stk. 4, 
under hensyntagen til nationale og 
regionale behov.

Medlemsstaterne koncentrerer støtten i 
overensstemmelse med de fondsspecifikke 
regler om aktioner, der giver den største
merværdi i forhold til EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
og tager de udfordringer op, der peges på i 
de nationale reformprogrammer, i
henhold til nærhedsprincippet og under 
hensyntagen til nationale og regionale 
behov hvad angår valget af tematiske mål 
og investeringsprioriteter.

Or. en

Ændringsforslag 656
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne koncentrerer støtten i 
overensstemmelse med de fondsspecifikke 
regler om aktioner, der giver den største 
merværdi i forhold til EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
og tager de udfordringer op, der peges på i 
de landespecifikke henstillinger i henhold 
til traktatens artikel 121, stk. 2, og de 
relevante rådshenstillinger vedtaget i 
henhold til traktatens artikel 148, stk. 4,
under hensyntagen til nationale og 
regionale behov.

Medlemsstaterne koncentrerer støtten i 
overensstemmelse med de fondsspecifikke 
regler om aktioner, der giver den største 
merværdi i forhold til EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst
og tager de udfordringer op, der peges på i 
de landespecifikke henstillinger i henhold 
til traktatens artikel 121, stk. 2, og de 
relevante rådshenstillinger vedtaget i 
henhold til traktatens artikel 148, stk. 4, 
under hensyntagen til makroregionale, 
nationale og regionale behov.

Or. sk
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Begrundelse

Synkronisering med de godkendte makroregionale strategier.

Ændringsforslag 657
Jan Březina

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne koncentrerer støtten i 
overensstemmelse med de fondsspecifikke 
regler om aktioner, der giver den største 
merværdi i forhold til EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
og tager de udfordringer op, der peges på i 
de landespecifikke henstillinger i henhold 
til traktatens artikel 121, stk. 2, og de 
relevante rådshenstillinger vedtaget i 
henhold til traktatens artikel 148, stk. 4, 
under hensyntagen til nationale og 
regionale behov.

Medlemsstaterne koncentrerer støtten i 
overensstemmelse med de fondsspecifikke 
regler om tiltag, der giver den største 
merværdi i forhold til EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
ved at gøre effektiv brug af de specifikke 
territoriale muligheder under 
hensyntagen til nationale og regionale 
behov, Fællesskabets strategiske rammer,
de udfordringer, der peges på i de 
relevante landespecifikke henstillinger i 
henhold til traktatens artikel 121, stk. 2, om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
som omsat til den nationale og regionale 
kontekst ved hjælp af de nationale og 
regionale reformprogrammer og andre 
strategier og de relevante rådshenstillinger 
vedtaget i henhold til traktatens artikel 148, 
stk. 4, om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.

Or. en

Begrundelse

Nationale reformprogrammer skal fastsættes som referencepunkt for 
programmeringsdokumenterne frem for landespecifikke henstillinger.

Ændringsforslag 658
Richard Seeber

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17 udgår
Forhåndsbetingelser
1. Der fastsættes forhåndsbetingelser for 
de enkelte FSR-fonde i de fondsspecifikke 
regler.
2. Medlemsstaterne vurderer, om de 
gældende forhåndsbetingelser er 
overholdt.
3. Hvis forhåndsbetingelserne ikke er 
opfyldt på datoen for forelæggelsen af 
partnerskabsaftalen, fastlægger 
medlemsstaterne i partnerskabsaftalen en 
sammenfatning af de foranstaltninger, 
der skal træffes på nationalt eller 
regionalt plan og en tidsplan for 
gennemførelsen heraf, for at sikre, at de 
er opfyldt senest to år efter vedtagelsen af 
partnerskabsaftalen, dog senest den 31. 
december 2016.
4. Medlemsstaterne fastsætter de nærmere 
foranstaltninger vedrørende opfyldelsen 
af forhåndsbetingelserne, herunder 
tidsplanen for gennemførelsen heraf, i de 
relevante programmer.
5. Kommissionen vurderer oplysningerne 
om opfyldelsen af forhåndsbetingelserne i 
forbindelse med sin vurdering af 
partnerskabsaftalen og programmerne. 
Den kan ved vedtagelsen af et program 
beslutte at suspendere alle eller en del af 
de mellemliggende betalinger til et 
program, indtil foranstaltninger for at 
opfylde forhåndsbetingelser er 
gennemført på tilfredsstillende vis. 
Manglende gennemførelse af 
foranstaltninger for at opfylde en 
forhåndsbetingelse inden den frist, der er 
fastsat i programmet, kan begrunde en 
suspension af betalinger fra 
Kommissionen.
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6. Stk. 1-5 gælder ikke for programmer 
under målet om europæisk territorialt 
samarbejde.

Or. en

Ændringsforslag 659
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Der fastsættes forhåndsbetingelser for de 
enkelte FSR-fonde i de fondsspecifikke 
regler, som har en snæver 
indholdsmæssig forbindelse med FSR-
fondene og deres effektive gennemførelse.

Or. de

Ændringsforslag 660
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. De gældende forhåndsbetingelser er en 
nødvendig forudsætning og bør relateres 
til og have en direkte indvirkning på de 
specifikke understøttede betingelser i en 
bestemt medlemsstat for at nå et af 
Unionens prioriterede mål.
Forhåndsbetingelser må ikke anvendes 
som værktøjer til at forfølge andre mål 
end dem, der angår denne politik. Der 
fastsættes forhåndsbetingelser for de 
enkelte FSR-fonde i de fondsspecifikke 
regler, forudsat sådanne betingelser er 
nødvendige for at forbedre disses 
effektivitet.
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Or. es

Ændringsforslag 661
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne vurderer, om de 
gældende forhåndsbetingelser er overholdt.

2. Medlemsstaterne vurderer, om de 
gældende forhåndsbetingelser er overholdt. 
Forhåndsbetingelserne gælder kun, 
såfremt de er direkte knyttet til 
gennemførelsen af fondene.

Or. fr

Begrundelse

Forhåndsbetingelserne gør det muligt at øge effektiviteten og absorptionen af bevillingerne. 
De må dog ikke føre til en større grad af kompleksitet for medlemsstaterne og 
forvaltningsmyndighederne. De bør derfor være direkte knyttet til investeringer under 
samhørighedspolitikken.

Ændringsforslag 662
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne vurderer, om de 
gældende forhåndsbetingelser er overholdt.

2. Medlemsstaterne vurderer, om 
forhåndsbetingelserne som fastsat i de 
pågældende fondsspecifikke bestemmelser 
finder anvendelse på de specifikke mål i 
henhold til deres programmers prioriteter, 
og hvorvidt de gældende 
forhåndsbetingelser er overholdt.
Vurderingen skal begrænses til 
kriterierne i de fondsspecifikke regler og 
kan være proportional i forhold til 
niveauet af tildelt støtte.
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Or. en

Ændringsforslag 663
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne vurderer, om de 
gældende forhåndsbetingelser er overholdt.

2. Medlemsstaterne vurderer efter aftale 
med deres regionale og lokale 
myndigheder, om de gældende 
forhåndsbetingelser er overholdt med 
respekt for delingen af beføjelser mellem 
de forskellige forvaltningsniveauer.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt, at Kommissionen tager højde for den enkelte medlemsstats institutionelle 
kontekst og den måde, hvorpå kompetencerne deles. Det er rent faktisk utænkeligt, at en 
medlemsstat indgår forpligtelser, der afhænger af de regionale og lokale myndigheders 
kompetencer og omvendt.

Ændringsforslag 664
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne vurderer, om de 
gældende forhåndsbetingelser er overholdt.

2. Medlemsstaterne vurderer, om de 
gældende forhåndsbetingelser er overholdt.
Denne vurdering baseres på en fælles 
metodologi og omfatter de parter, der er 
anført i artikel 5 i denne forordning.

Or. en
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Ændringsforslag 665
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne vurderer, om de 
gældende forhåndsbetingelser er overholdt.

2. Medlemsstaterne vurderer i 
overensstemmelse med deres 
institutionelle og retlige rammer i 
partnerskabsaftalen eller i deres 
programmer, om de forhåndsbetingelser, 
der er fastsat i de fondsspecifikke regler, 
er gældende for de specifikke 
foranstaltninger, der findes i deres 
programmers prioriteter, og om disse 
forhåndsbetingelser er overholdt.

Or. es

Ændringsforslag 666
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne vurderer, om de 
gældende forhåndsbetingelser er 
overholdt.

2. Medlemsstaterne vurderer, om 
forhåndsbetingelserne, hvor de gælder, 
fordi de er direkte forbundet med et 
tematisk mål/en prioritet i 
partnerskabsaftalen/programmet, er 
overholdt.

Or. it

Ændringsforslag 667
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis forhåndsbetingelserne ikke er 
opfyldt på datoen for forelæggelsen af 
partnerskabsaftalen, fastlægger 
medlemsstaterne i partnerskabsaftalen en 
sammenfatning af de foranstaltninger, der 
skal træffes på nationalt eller regionalt plan 
og en tidsplan for gennemførelsen heraf, 
for at sikre, at de er opfyldt senest to år 
efter vedtagelsen af partnerskabsaftalen, 
dog senest den 31. december 2016.

3. Hvis forhåndsbetingelserne ikke er 
opfyldt på datoen for forelæggelsen af 
partnerskabsaftalen, fastlægger 
medlemsstaterne i partnerskabsaftalen en 
sammenfatning af de foranstaltninger, der 
skal træffes på nationalt eller regionalt plan 
og en tidsplan for gennemførelsen heraf, 
for at sikre, at de er opfyldt senest tre år 
efter vedtagelsen af partnerskabsaftalen, 
dog senest den 31. december 2016.

Or. fr

Ændringsforslag 668
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis forhåndsbetingelserne ikke er 
opfyldt på datoen for forelæggelsen af 
partnerskabsaftalen, fastlægger 
medlemsstaterne i partnerskabsaftalen en 
sammenfatning af de foranstaltninger, der 
skal træffes på nationalt eller regionalt plan
og en tidsplan for gennemførelsen heraf, 
for at sikre, at de er opfyldt senest to år 
efter vedtagelsen af partnerskabsaftalen, 
dog senest den 31. december 2016.

3. Hvis forhåndsbetingelserne ikke er 
opfyldt på datoen for forelæggelsen af 
partnerskabsaftalen, fastlægger 
medlemsstaterne i partnerskabsaftalen en 
sammenfatning af de foranstaltninger, der 
skal træffes på nationalt eller regionalt 
plan.

Or. en

Ændringsforslag 669
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne vurderer, om de 
gældende forhåndsbetingelser er overholdt.

2. Medlemsstaterne vurderer i 
overensstemmelse med fordelingen af 
beføjelser mellem forskellige 
myndighedsniveauer, om de gældende 
forhåndsbetingelser er overholdt.

Or. pt

Ændringsforslag 670
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis forhåndsbetingelserne ikke er 
opfyldt på datoen for forelæggelsen af 
partnerskabsaftalen, fastlægger 
medlemsstaterne i partnerskabsaftalen en 
sammenfatning af de foranstaltninger, der 
skal træffes på nationalt eller regionalt plan 
og en tidsplan for gennemførelsen heraf, 
for at sikre, at de er opfyldt senest to år 
efter vedtagelsen af partnerskabsaftalen, 
dog senest den 31. december 2016.

3. Hvis forhåndsbetingelserne ikke er 
opfyldt på datoen for forelæggelsen af 
partnerskabsaftalen, fastlægger 
medlemsstaterne i partnerskabsaftalen en 
sammenfatning af de foranstaltninger, der 
skal træffes på nationalt eller regionalt plan 
og en tidsplan for gennemførelsen heraf, 
for at sikre, at de er opfyldt senest tre år 
efter vedtagelsen af partnerskabsaftalen, 
dog senest den 31. december 2017.

Or. es

Begrundelse

Det fremgår, at opfyldelsen af nogle betingelser falder uden for de regionale eller lokale 
myndigheders og programlederes beføjelser, og derfor bør tidsrammen udvides for at sikre 
opfyldelsen af betingelserne.

Ændringsforslag 671
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis forhåndsbetingelserne ikke er 
opfyldt på datoen for forelæggelsen af 
partnerskabsaftalen, fastlægger 
medlemsstaterne i partnerskabsaftalen en 
sammenfatning af de foranstaltninger, 
der skal træffes på nationalt eller 
regionalt plan og en tidsplan for 
gennemførelsen heraf, for at sikre, at de 
er opfyldt senest to år efter vedtagelsen af 
partnerskabsaftalen, dog senest den 31. 
december 2016.

3. Et program skal angive de gældende 
forhåndsbetingelser, der ikke er opfyldt på
datoen for forelæggelsen af 
partnerskabsaftalen. Medlemsstaterne
indsender en rapport om deres opfyldelse 
senest den 31. december 2016.

Or. es

Ændringsforslag 672
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne fastsætter de nærmere 
foranstaltninger vedrørende opfyldelsen 
af forhåndsbetingelserne, herunder 
tidsplanen for gennemførelsen heraf, i de 
relevante programmer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 673
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne fastsætter de nærmere
foranstaltninger vedrørende opfyldelsen af

4. Et program beskriver de 
foranstaltninger, der skal gennemføres 
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forhåndsbetingelserne, herunder 
tidsplanen for gennemførelsen heraf, i de 
relevante programmer.

inden for den fastsatte tidsramme 
vedrørende opfyldelsen af 
forhåndsbetingelserne, der gælder for de 
specifikke foranstaltninger i 
programprioriteterne, som ikke er opfyldt 
på datoen for fremsendelsen af 
programmet.

Or. es

Ændringsforslag 674
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne fastsætter de nærmere 
foranstaltninger vedrørende opfyldelsen af 
forhåndsbetingelserne, herunder tidsplanen 
for gennemførelsen heraf, i de relevante 
programmer.

4. Medlemsstaterne fastsætter 
foranstaltningerne vedrørende opfyldelsen 
af forhåndsbetingelserne, herunder 
tidsplanen for gennemførelsen heraf, i de 
relevante programmer.

Or. fr

Ændringsforslag 675
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne fastsætter de nærmere 
foranstaltninger vedrørende opfyldelsen af 
forhåndsbetingelserne, herunder tidsplanen 
for gennemførelsen heraf, i de relevante 
programmer.

4. Medlemsstaterne fastsætter på det rette 
territoriale niveau i overensstemmelse 
med de relevante institutionelle, retlige og 
finansielle rammer de nærmere 
foranstaltninger vedrørende opfyldelsen af 
forhåndsbetingelserne, herunder tidsplanen 
for gennemførelsen heraf, i de relevante 
programmer.

Or. pt
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Ændringsforslag 676
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne fastsætter de nærmere 
foranstaltninger vedrørende opfyldelsen af 
forhåndsbetingelserne, herunder tidsplanen 
for gennemførelsen heraf, i de relevante 
programmer.

4. Medlemsstaterne fastsætter de nærmere 
foranstaltninger vedrørende opfyldelsen af 
forhåndsbetingelserne, herunder tidsplanen 
for gennemførelsen heraf, i de relevante 
programmer. Med hensyn til 
gennemførelsen af planer eller strategier 
under de tematiske mål 4, 5 og 6 overvejer 
medlemsstaterne integrerede projekter på 
området for klima og miljø som en mulig 
model for en effektiv, sammenhængende 
og velkoordineret gennemførelse.

Or. en

Begrundelse

Forhåndsbetingelser er et afgørende instrument for at sikre den effektive anvendelse af 
finansielle midler. De store fordele ved at gennemføre f.eks. lovgivning om affald er blevet 
anslået til yderligere 400.000 job med besparelser på 72 mia. EUR. Integrerede LIFE-
projekter kan være særdeles værdifulde i denne sammenhæng. De er tænkt som modeller, der 
etablerer konstruktivt, varigt samarbejde mellem forskellige administrationssektorer og 
kanaliserer udgifter til centrale gennemførelsesudfordringer.

Ændringsforslag 677
Markus Pieper, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen vurderer oplysningerne 
om opfyldelsen af forhåndsbetingelserne i 
forbindelse med sin vurdering af 
partnerskabsaftalen og programmerne. Den 

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

kan ved vedtagelsen af et program beslutte 
at suspendere alle eller en del af de 
mellemliggende betalinger til et program, 
indtil foranstaltninger for at opfylde 
forhåndsbetingelser er gennemført på 
tilfredsstillende vis. Manglende 
gennemførelse af foranstaltninger for at 
opfylde en forhåndsbetingelse inden den 
frist, der er fastsat i programmet, kan 
begrunde en suspension af betalinger fra 
Kommissionen. For så vidt angår 
medlemsstater, der er truet eller ramt af 
finansielle vanskeligheder, finder artikel 
22, stk. 2a, (anmodning om særprogram 
under Kommissionens forvaltning) 
anvendelse.

Or. de

Ændringsforslag 678
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Kommissionen vurderer oplysningerne 
om anvendeligheden og opfyldelsen af de 
relevante forhåndsbetingelser i 
forbindelse med sin vurdering af 
partnerskabsaftalen og programmerne. 
Denne vurdering skal begrænses til 
kriterierne i de fondsspecifikke regler, 
skal være proportional i forhold til 
niveauet af tildelt støtte og skal tage 
hensyn til nationale og regionale 
kompetencer til at fastsætte specifikke og 
passende politiske foranstaltninger, 
herunder det strategiske indhold. I 
tilfælde af uoverensstemmelse mellem 
Kommissionen og en medlemsstat med 
hensyn til en forhåndsbetingelses 
anvendelighed på det specifikke mål for et 
programs prioriteter eller opfyldelsen af 
dette, skal Kommissionen både bevise 
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anvendeligheden i overensstemmelse med 
artikel 2 og den manglende opfyldelse af 
dette. Kommissionen kan ved vedtagelsen 
af et program beslutte at suspendere alle 
eller en del af de mellemliggende 
betalinger til det relevante prioriterede felt 
for et program, indtil foranstaltninger for at 
opfylde forhåndsbetingelser er gennemført 
på tilfredsstillende vis. Manglende 
gennemførelse af foranstaltninger for at 
opfylde en forhåndsbetingelse inden den 
frist, der er fastsat i programmet, kan 
begrunde en suspension af betalinger fra 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 679
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Guido 
Milana, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, Patrizia Toia

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it
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Ændringsforslag 680
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Kommissionen vurderer oplysningerne 
om opfyldelsen af forhåndsbetingelserne i 
forbindelse med sin vurdering af 
partnerskabsaftalen og programmerne. 
Manglende gennemførelse af 
foranstaltninger for at opfylde en 
forhåndsbetingelse inden den frist, der er 
fastsat i programmet, kan begrunde en 
suspension af betalinger fra 
Kommissionen.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt, at forhåndsbetingelserne ikke fører til betalingsstandsninger og finansielle 
korrektioner med undtagelse af dem, som medlemsstaten har forpligtet sig til at opfylde.

Ændringsforslag 681
Erminia Mazzoni

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen vurderer oplysningerne 
om opfyldelsen af forhåndsbetingelserne i 
forbindelse med sin vurdering af 
partnerskabsaftalen og programmerne. Den 
kan ved vedtagelsen af et program 
beslutte at suspendere alle eller en del af 

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

forhåndsbetingelse inden den frist, der er 
fastsat i programmet, kan begrunde en 
suspension af betalinger fra 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 682
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Kommissionen vurderer oplysningerne 
om opfyldelsen af forhåndsbetingelserne i 
forbindelse med sin vurdering af 
partnerskabsaftalen og programmerne.

Or. en

Ændringsforslag 683
María Irigoyen Pérez

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Kommissionen vurderer oplysningerne 
om opfyldelsen af forhåndsbetingelserne i 
forbindelse med sin vurdering af 
partnerskabsaftalen og programmerne. Når 
et program vedtages, skal Kommissionen 
sikre, at foranstaltningerne til opfyldelse 
af forhåndsbetingelserne gennemføres på 
tilfredsstillende vis.

Or. es

Begrundelse

Opfyldelsen af forhåndsbetingelserne og foranstaltningerne til at opfylde en 
forhåndsbetingelse skal sikres, men det er under ingen omstændigheder nødvendigt at 
suspendere betalingerne til programmet.

Ændringsforslag 684
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen vurderer oplysningerne 
om opfyldelsen af forhåndsbetingelserne i 
forbindelse med sin vurdering af 
partnerskabsaftalen og programmerne. Den 
kan ved vedtagelsen af et program beslutte 
at suspendere alle eller en del af de 
mellemliggende betalinger til et program, 
indtil foranstaltninger for at opfylde 
forhåndsbetingelser er gennemført på 

5. Kommissionen vurderer konsistensen af 
oplysningerne om anvendeligheden af 
forhåndsbetingelserne og om opfyldelsen 
af de gældende forhåndsbetingelser i 
forbindelse med sin vurdering af 
partnerskabsaftalen og programmerne. 
Hvis der ikke er uoverensstemmelser, 
underskrives partnerskabsaftalen og, hvis 
det er relevant, programmet, og 
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tilfredsstillende vis. Manglende 
gennemførelse af foranstaltninger for at 
opfylde en forhåndsbetingelse inden den 
frist, der er fastsat i programmet, kan 
begrunde en suspension af betalinger fra 
Kommissionen.

Kommissionen stiller ikke yderligere 
spørgsmål angående opfyldelsen af 
forhåndsbetingelserne.

Hvis der ikke er nogen aftale, kan 
Kommissionen, efter at have bevist den 
manglende opfyldelse af de gældende 
forhåndsbetingelser, beslutte ved 
vedtagelsen af et program at suspendere 
alle eller en del af de mellemliggende 
betalinger til den relevante prioritet for 
det pågældende program, indtil de 
specifikke foranstaltninger til opfyldelse 
af en forhåndsbetingelse i den 
pågældende prioritet er gennemført på 
tilfredsstillende vis, om nødvendigt for at 
undgå at forårsage betydelig skade på 
effektiviteten af de foranstaltninger, som 
er inkluderet i denne prioritet.

Or. es

Ændringsforslag 685
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

konsekvenser af beslutningen om 
suspension. Manglende gennemførelse af 
foranstaltninger for at opfylde en 
forhåndsbetingelse inden den frist, der er 
fastsat i programmet, kan begrunde en 
suspension af betalinger fra 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 686
Victor Boştinaru

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 687
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Kommissionen vurderer oplysningerne 
om opfyldelsen af forhåndsbetingelserne i 
forbindelse med sin vurdering af 
partnerskabsaftalen.

Or. it

Ændringsforslag 688
Tomasz Piotr Poręba

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Kommissionen vurderer oplysningerne 
om opfyldelsen af forhåndsbetingelserne i 
forbindelse med sin vurdering af 
partnerskabsaftalen og programmerne. 
Manglende gennemførelse af 
foranstaltninger for at opfylde en 
forhåndsbetingelse inden den frist, der er 
fastsat i programmet, kan begrunde en 
suspension af betalinger fra 
Kommissionen.
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Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 689
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 17 – stk. 5 – afsnit 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvad angår medlemsstater, der anvender 
et regionaliseret programmeringssystem, 
vedrører suspensionen af betalinger fra 
Kommissionen udelukkende de regioner, 
der ikke opfylder forhåndsbetingelserne.

Or. it

Begrundelse

Kun programmer, der ikke garanterer opfyldelse af forhåndsbetingelserne, kan være genstand 
for standsning af udbetalingen af EU-støtten.

Ændringsforslag 690
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 17 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Manglende gennemførelse af 
foranstaltninger inden den fastsatte frist 
kan begrunde Kommissionens suspension 
af den mellemliggende betaling med 
relation til denne prioritet. Suspensionen 
af prioriteten ophæves omgående, når 
medlemsstaten gennemfører de 
foranstaltninger, der er knyttet til 
opfyldelsen af forhåndsbetingelserne 
gældende for programmet, som ikke var 
blevet opfyldt på tidspunktet for 
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Kommissionens beslutning om 
suspension.

Or. es

Ændringsforslag 691
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 17 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Medlemsstater kan overføre 
suspenderede midler til andre prioriteter, 
for hvilke forhåndsbetingelserne er 
opfyldt.

Or. es

Ændringsforslag 692
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 17 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Stk. 1-5 gælder ikke for programmer 
under målet om europæisk territorialt 
samarbejde.

6. Stk. 1-5 gælder ikke for programmer 
under målet om europæisk territorialt 
samarbejde eller for makroregionale 
udviklingsfonde.

Or. sk

Begrundelse

Synkronisering med godkendte makroregionale strategier.

Ændringsforslag 693
Hermann Winkler
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Forslag til forordning
Del 2 – artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18 udgår
Resultatreserve
5 % af de midler, der tildeles hver FSR-
fond og hver medlemsstat, undtagen 
midler, der tildeles målet om europæiske 
territorialt samarbejde og afsnit V i 
EHFF-forordningen, udgør en 
resultatreserve, der tildeles i 
overensstemmelse med artikel 20.

Or. de

Ændringsforslag 694
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18 udgår
Resultatreserve
5 % af de midler, der tildeles hver FSR-
fond og hver medlemsstat, undtagen 
midler, der tildeles målet om europæiske 
territorialt samarbejde og afsnit V i 
EHFF-forordningen, udgør en 
resultatreserve, der tildeles i 
overensstemmelse med artikel 20.

Or. en

Ændringsforslag 695
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo
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Forslag til forordning
Del 2 – artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18 udgår
Resultatreserve
5 % af de midler, der tildeles hver FSR-
fond og hver medlemsstat, undtagen 
midler, der tildeles målet om europæiske 
territorialt samarbejde og afsnit V i 
EHFF-forordningen, udgør en 
resultatreserve, der tildeles i 
overensstemmelse med artikel 20.

Or. it

Begrundelse

Indførelsen af en resultatreserve ville kunne inspirere de politiske beslutningstagere til at 
fastsætte meget letopnåelige mål for at sikre midler.

Ændringsforslag 696
Richard Seeber

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18 udgår
Resultatreserve
5 % af de midler, der tildeles hver FSR-
fond og hver medlemsstat, undtagen 
midler, der tildeles målet om europæiske 
territorialt samarbejde og afsnit V i 
EHFF-forordningen, udgør en 
resultatreserve, der tildeles i 
overensstemmelse med artikel 20.

Or. en
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Ændringsforslag 697
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 18 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Resultatreserve Fleksibilitetsreserve

Or. fr

Ændringsforslag 698
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 699
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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overensstemmelse med artikel 20.

Or. en

Ændringsforslag 700
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

En resultatreserve fastlægges i 
programmeringsperioden inden for 
rammerne af de beløb, der er tildelt hver 
medlemsstat på baggrund af de 
automatisk frigjorte bevillinger og med 
følgende formål:

i) finansiere initiativer vedrørende støtte 
til beskæftigelsesmulighederne for unge, 
social integration, udvikling af 
vedvarende energi, offentlig uddannelse 
og adgang til sundhedspleje
ii) finansiere initiativer på området 
forskning, innovation og industriel 
udvikling
iii) give mulighed for at anvende 
strukturfondene i tilfælde af en 
økonomisk eller social krise.

Or. fr

Ændringsforslag 701
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 702
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 703
Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5 % af de midler, der tildeles hver FSR-
fond og hver medlemsstat, undtagen 

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

midler, der tildeles målet om europæiske 
territorialt samarbejde og afsnit V i EHFF-
forordningen, udgør en frivillig 
resultatreserve, der tildeles i 
overensstemmelse med artikel 20.

Or. en

Begrundelse

En obligatorisk resultatreserve bør fjernes. Resultatreserven ville kun være tilgængelig meget 
sent i programmeringsperioden (2018, 2019), og det ville være meget svært at vurdere 
forskelle i programmernes resultater objektivt. Derfor skulle den obligatoriske reserve 
erstattes af en frivillig resultatreserve.

Ændringsforslag 704
Richard Seeber

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19 udgår
Resultatgennemgang
1. Kommissionen foretager i samarbejde 
med medlemsstaterne en gennemgang af 
resultaterne af programmerne i hver 
medlemsstat i 2017 og 2019 med 
henvisning til den resultatramme, der er 
fastlagt i partnerskabsaftalen og 
programmet. Metoden til fastlæggelse af 
resultatrammen er fastsat i bilag I.
2. Ved gennemgangen undersøges 
realiseringen af programmernes delmål 
inden for prioriteterne på baggrund af 
oplysningerne og vurderingerne i de 
statusrapporter, medlemsstaterne 
forelægger i 2017 og 2019.

Or. en

Ændringsforslag 705
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Forslag til forordning
Del 2 – artikel 19 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis resultatgennemgangen i 2017 og 
2019 viser, at en prioritet inden for et 
program ikke har nået de delmål, der er 
fastsat for årene 2016 og 2018, retter 
Kommissionen henstillinger til den 
pågældende medlemsstat og iværksætter 
eventuelt en teknisk støtte med henblik på 
at hjælpe forvaltningsmyndighederne.

Or. fr

Ændringsforslag 706
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 19 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Fremgår det af resultatgennemgangen 
for årene 2017 og 2019, at delmålene for 
året 2016 og 2018, der er fastsat for et 
program, ikke er nået, foreslår 
Kommissionen den pågældende 
medlemsstat nogle anbefalinger og stiller 
eventuelt teknisk støtte til rådighed for 
forvaltningsmyndighederne.

Or. it

Ændringsforslag 707
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår



AM\903901DA.doc 129/167 PE491.052v01-00

DA

Or. de

Ændringsforslag 708
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 709
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. fr

Ændringsforslag 710
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en
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Ændringsforslag 711
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. it

Begrundelse

Indførelsen af en resultatreserve ville kunne inspirere de politiske beslutningstagere til at 
fastsætte meget letopnåelige mål for at sikre midler.

Ændringsforslag 712
Richard Seeber

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 713
Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 20 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tildeling af resultatreserven Tildeling af frivillig resultatreserve

Or. en
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Begrundelse

En obligatorisk resultatreserve bør fjernes. Resultatreserven ville kun være tilgængelig meget 
sent i programmeringsperioden (2018, 2019), og det ville være meget svært at vurdere 
forskelle i programmernes resultater objektivt. Derfor skulle den obligatoriske reserve 
erstattes af en frivillig resultatreserve.

Ændringsforslag 714
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis resultatgennemgangen i 2017 
viser, at en prioritet inden for et program 
ikke har nået de delmål, der er fastsat for 
2016, retter Kommissionen henstillinger 
til den pågældende medlemsstat.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 715
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis resultatgennemgangen i 2017 
viser, at en prioritet inden for et program 
ikke har nået de delmål, der er fastsat for 
2016, retter Kommissionen henstillinger 
til den pågældende medlemsstat.

udgår

Or. es

Begrundelse

Der giver ikke mening at udføre to evalueringer inden for et så kort tidsrum, fordi reservens 
størrelse ikke berettiger det. Der er under alle omstændigheder mulighed for at EØF 
fremsætter anbefalinger.
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Ændringsforslag 716
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis resultatgennemgangen i 2017 viser, 
at en prioritet inden for et program ikke har 
nået de delmål, der er fastsat for 2016, 
retter Kommissionen henstillinger til den 
pågældende medlemsstat.

1. Hvis resultatgennemgangen i 2017 viser, 
at en prioritet inden for et program ikke har 
nået de delmål, der er fastsat for 2016, 
retter Kommissionen henstillinger til den 
pågældende medlemsstat, under behørig 
hensyntagen til, hvorvidt uforudsigelige 
eksterne faktorer, som det berørte 
program ikke har indflydelse på, f.eks. en 
uventet og alvorlig økonomisk nedgang, 
har forårsaget den manglende opfyldelse 
af delmålet for den pågældende prioritet 
eller de pågældende prioriteter.
Kommissionen iværksætter, hvor det er 
nødvendigt, teknisk bistand for 
forvaltningsmyndighederne.

Or. en

Ændringsforslag 717
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. På grundlag af gennemgangen i 2019 
vedtager Kommissionen senest den 30. 
juni 2019 en afgørelse i form af en 
gennemførelsesretsakt med henblik på for 
hver FSR-fond og hver medlemsstat at 
fastslå de programmer og prioriteter, for 
hvilke delmålene er nået. Til hver 
medlemsstat tildeler Kommissionen kun 



AM\903901DA.doc 133/167 PE491.052v01-00

DA

prioriteter, der er anført i den pågældende 
kommissionsafgørelse. Kommissionen 
godkender ændringen af de pågældende 
programmer i overensstemmelse med 
artikel 26. Hvis en medlemsstat ikke 
forelægger oplysningerne i 
overensstemmelse med artikel 46, stk. 2 og 
3, tildeles resultatreserven for de 
pågældende programmer og prioriteter 
ikke.

den procentdel af medlemsstatens 
resultatreserve, som svarer til andelen af 
de berørte vellykkede programmer og 
prioriteter i medlemsstatens samlede 
tildeling for den eller de pågældende
fonde. Medlemsstaten fordeler 
resultatreserven ligeligt til alle 
programmer og prioriteter, der er anført i
Kommissionens beslutning.
Kommissionen godkender ændringen af de 
pågældende programmer i 
overensstemmelse med artikel 26. Hvis en 
medlemsstat ikke forelægger oplysningerne 
i overensstemmelse med artikel 46, stk. 2 
og 3, tildeles resultatreserven for de 
pågældende programmer og prioriteter 
ikke.

Or. en

Ændringsforslag 718
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. På grundlag af gennemgangen i 2018
vedtager Kommissionen en afgørelse i 
form af en gennemførelsesretsakt med 
henblik på for hver FSR-fond og hver 
medlemsstat at fastslå de programmer og 
prioriteter, for hvilke delmålene er nået. 
Medlemsstaterne foreslår en fordeling af 
resultatreserven til de programmer og 
prioriteter, der er anført i den pågældende 
kommissionsafgørelse. Kommissionen 
godkender ændringen af de pågældende 
programmer i overensstemmelse med 
artikel 26. Hvis en medlemsstat ikke 
forelægger oplysningerne i 
overensstemmelse med artikel 46, stk. 2 og 
3, tildeles resultatreserven for de 
pågældende programmer og prioriteter 
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ikke. ikke.

Or. es

Ændringsforslag 719
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 20 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Når gennemgangen, der foretages i 
2019, viser, at en prioritet for et program 
ikke har nået de delmål, der er fastsat for 
året 2018, skal Kommissionen behørigt 
overveje, om dette skyldes uforudsete 
eksterne faktorer, som det berørte 
program ikke har nogen indflydelse på, 
f.eks. en uventet alvorlig økonomisk 
afmatning. I sådanne tilfælde skal 
resultatreserven ikke tilbageholdes, men 
tildeles til den medlemsstat på hvis 
område, det pågældende program udføres. 
Medlemsstaten tildeler så enten 
resultatreserven til de pågældende 
prioriteter, forudsat at de stadig er 
gennemførlige, eller med gyldig grund til 
andre prioriteter i det pågældende 
program eller andre programmer.

Or. en

Ændringsforslag 720
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 721
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Hvis en resultatgennemgang 
dokumenterer, at en prioritet ikke har 
realiseret de delmål, der er fastsat i 
resultatrammen, kan Kommissionen 
anmode medlemsstaten om at foreslå 
ændringer til de pågældende programmer. 
Hvis medlemsstaten ikke reagerer på 
anmodningen, eller hvis den ikke reagerer 
på den på tilfredsstillende vis inden for en 
frist på tre måneder, kan Kommissionen 
suspendere forpligtelser eller en del deraf 
til en prioritet under et operationelt 
program efter den procedure, der er fastsat 
i de fondsspecifikke regler.

Or. fr

Begrundelse

De repressive aspekter af resultatrammen er for automatiske. Inden den foretager suspension 
af betalinger, bør Kommissionen kræve en omlægning af de programmer, der skønnes at være 
resultatfattige, med henblik på at tage højde for årsagerne til disse dårlige resultater.

Ændringsforslag 722
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Forslag til forordning
Del 2 – artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 723
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 724
Tomasz Piotr Poręba

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 725
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende de kriterier og den metode, der 
anvendes til at fastlægge, hvilket niveau af 
finansiel korrektion der skal anvendes.

Or. es

Ændringsforslag 726
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Stk. 2 gælder ikke for programmer under 
målet om europæisk territorialt samarbejde 
og afsnit V i EHFF-forordningen.

5. Stk. 2 gælder ikke for makroregionale 
udviklingsfondsprogrammer eller for 
programmer under målet om europæisk 
territorialt samarbejde og afsnit V i EHFF-
forordningen.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til den innovative del af den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 727
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 2 – kapitel 4 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Makroøkonomiske betingelser Betalinger til medlemsstater med 
midlertidige budgetproblemer

Or. en
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Ændringsforslag 728
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 729
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. fr

Ændringsforslag 730
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 731
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. it

Ændringsforslag 732
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 733
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. es

Ændringsforslag 734
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 21 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

suspendere alle eller en del af betalingerne 
eller forpligtelserne, jf. henholdsvis stk. 5 
og 6, sikrer den, at suspensionen er i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet og effektiv, 
under hensyntagen til den pågældende 
medlemsstats økonomiske og sociale 
forhold og under overholdelse af princippet 
om ligebehandling af medlemsstaterne, 
især hvad angår suspensionens virkninger 
for den pågældende medlemsstats 
økonomi. Suspensionen må på ingen 
måde berøre modtagernes økonomiske og 
finansielle interesser eller den korrekte 
gennemførelse af projekter i de berørte 
medlemsstater

Or. en

Ændringsforslag 735
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 21 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. For så vidt angår medlemsstater, som 
modtager tilskud i henhold til stk. 1, litra 
d), kan Kommissionen efter anmodning 
fra den berørte medlemsstat ved en 
gennemførelsesretsakt udarbejde et 
særskilt program i henhold til 
finansforordningens artikel 53a (direkte 
budgetforvaltning), som overfører de 
udsatte midler til målene i artikel 21, stk. 
4, (størst mulig forøgelse af indvirkningen 
fra de tilgængelige midler på væksten og 
konkurrenceevnen).

Or. de

Ændringsforslag 736
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 22 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forhøjelse af betalinger til medlemsstater 
med midlertidige budgetproblemer 

Forhøjelse af betalinger til medlemsstater 
med midlertidige budgetproblemer, og som 
oplever en alvorlig økonomisk afmatning 
som nævnt i forordning (EF) nr. 1466/97 
og forordning (EF) nr. 1467/97.

Or. en

Ændringsforslag 737
Erminia Mazzoni

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 22 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Hvor spredningen mellem 
forpligtelserne og betalingerne i de 
berørte medlemsstater overstiger 30 % i de 
sidste to år af referenceperioden;

Or. en

Ændringsforslag 738
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 22 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Den berørte medlemsstat er i en 
situation med alvorlig økonomisk 
afmatning som nævnt i forordning (EF) 
nr. 1466/97 og forordning (EF) nr. 
1467/97.
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Or. en

Ændringsforslag 739
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstater, der opfylder 
betingelserne i stk. 1, litra a), b) eller c), 
kan for at stabilisere deres økonomiske 
situation og for at undgå et ødelæggende 
tab af midler anmode Kommissionen om 
ved hjælp af en gennemførelsesretsakt at 
udarbejde et særskilt program i henhold 
til artikel 53a i finansforordningen 
(central budgetforvaltning), som sikrer, at 
udsatte og/eller inddrevne betalinger 
vedrørende den pågældende medlemsstat 
hurtigst muligt gør det muligt at nå 
målene i artikel 21, stk. 4, (størst mulig 
forøgelse af indvirkningen fra de 
tilgængelige midler på vækst og 
konkurrenceevne).

Or. de

Ændringsforslag 740
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Programmerne udarbejdes af 
medlemsstaterne eller en af 
medlemsstaterne udpeget myndighed i 
samarbejde med partnerne.

2. Programmerne udarbejdes af 
medlemsstaterne eller en af 
medlemsstaterne udpeget myndighed i 
samarbejde med partnerne i henhold til 
proceduren som defineret i artikel 5.

Or. fr
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Ændringsforslag 741
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Programmerne udarbejdes af 
medlemsstaterne eller en af 
medlemsstaterne udpeget myndighed i 
samarbejde med partnerne.

2. Programmerne udarbejdes af 
medlemsstaterne eller en af 
medlemsstaterne udpeget myndighed i 
samarbejde med partnerne som nævnt i 
artikel 5 i nærværende forordning. Dette 
samarbejde følger den bedste praksis, som 
udgør grundlaget for den i artikel 5, 
stk. 3, omhandlede europæiske 
adfærdskodeks.

Or. en

Ændringsforslag 742
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Programmerne udarbejdes af 
medlemsstaterne eller en af 
medlemsstaterne udpeget myndighed i 
samarbejde med partnerne.

2. Programmerne udarbejdes af 
medlemsstaterne eller en af 
medlemsstaterne udpeget myndighed i 
samarbejde med partnerne. 
Medlemsstaterne sikrer, at partnerne er 
repræsenteret i programmernes 
redaktionsgrupper og 
projektudvælgelsesgrupper. Partnere 
delegeres til hver af disse grupper via 
gennemsigtige processer, der respekteres 
af og er uafhængige af alle 
styringsorganer i medlemsstaterne. 
Forretningsgange, listen over 
medlemmer, herunder navne på personer, 
og de vedtagne gruppemødereferater skal 
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offentliggøres. Før programmerne 
forelægges Kommissionen, skal de til 
offentlig høring.

Or. en

Ændringsforslag 743
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 23 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udarbejdelse af programmer Udarbejdelse af programmer og 
makroregionale 
udviklingsfondsprogrammer.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til den innovative del af den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 744
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Programmerne udarbejdes af 
medlemsstaterne eller en af 
medlemsstaterne udpeget myndighed i 
samarbejde med partnerne.

2. Programmerne udarbejdes af 
medlemsstaterne eller en af 
medlemsstaterne udpeget myndighed i 
samarbejde med partnerne som nævnt i 
artikel 5.

Or. en

Ændringsforslag 745
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Programmerne udarbejdes af 
medlemsstaterne eller en af 
medlemsstaterne udpeget myndighed i 
samarbejde med partnerne.

2. Programmerne udarbejdes af 
medlemsstaterne eller en af 
medlemsstaterne udpeget myndighed i 
samarbejde med partnerne og skal til 
offentlig høring, inden de forelægges 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 746
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 23 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Der tilskyndes kraftigt til, at der 
anvendes multifondsprogrammer (EFRU, 
ESF, Samhørighedsfonden, ELFUL, 
EHFF). Kommissionen vedtager med 
henblik herpå enhver foranstaltning, der 
har til formål at give mulighed for, at 
forberedelsen og gennemførelsen af 
sådanne programmer respekterer 
proportionalitetsprincippet.

Or. fr

Begrundelse

Adgangen til multifondsprogrammerne bør gøres lettere.

Ændringsforslag 747
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 23 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen støtter muligheden for 
operationelle flerfondsprogrammer og 
påtager sig med henblik på dette at 
vedtage foranstaltninger, der vil 
underlægge iværksættelsen og 
gennemførelsen af disse programmer 
proportionalitetsprincippet.

Or. en

Ændringsforslag 748
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 23 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen støtter muligheden for 
at etablere flerfondsprogrammer samt 
forbereder og letter gennemførelsen af 
sådanne proportionalitetsinitiativer

Or. fr

Ændringsforslag 749
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne forelægger 
programmerne samtidig med
partnerskabsaftalen; dette gælder dog ikke 
programmer vedrørende europæisk 
territorialt samarbejde, som fremlægges 
senest seks måneder efter godkendelsen af 

3. Medlemsstaterne forelægger 
programmerne inden seks måneder efter 
indgivelsen af partnerskabsaftalen; dette 
gælder dog ikke programmer vedrørende 
europæisk territorialt samarbejde, som 
fremlægges senest ni måneder efter 
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den fælles strategiske ramme. Alle 
programmer skal ledsages af en 
forhåndsevaluering, jf. artikel 48.

godkendelsen af den generelle forordning. 
Alle programmer skal ledsages af en 
forhåndsevaluering, jf. artikel 48.

Or. en

Begrundelse

Kravet om at forelægge aftalen samtidigt med programmerne kan forsinke operationernes 
start.

Ændringsforslag 750
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne forelægger 
programmerne samtidig med 
partnerskabsaftalen; dette gælder dog ikke 
programmer vedrørende europæisk 
territorialt samarbejde, som fremlægges 
senest seks måneder efter godkendelsen af 
den fælles strategiske ramme. Alle 
programmer skal ledsages af en 
forhåndsevaluering, jf. artikel 48.

3. Medlemsstaterne forelægger 
programmerne samtidig med 
partnerskabsaftalen; dette gælder dog ikke 
programmer vedrørende europæisk 
territorialt samarbejde og makroregionale 
udviklingsfondsprogrammer, som 
fremlægges senest seks måneder efter 
godkendelsen af den fælles strategiske 
ramme. Alle programmer skal ledsages af 
en forhåndsevaluering, jf. artikel 48.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til den innovative del af den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 751
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne forelægger 
programmerne samtidig med
partnerskabsaftalen; dette gælder dog ikke 
programmer vedrørende europæisk 
territorialt samarbejde, som fremlægges 
senest seks måneder efter godkendelsen af 
den fælles strategiske ramme. Alle 
programmer skal ledsages af en 
forhåndsevaluering, jf. artikel 48.

3. Medlemsstaterne forelægger 
programmerne senest tre måneder efter 
vedtagelsen af partnerskabsaftalen; dette 
gælder dog ikke programmer vedrørende 
europæisk territorialt samarbejde, som 
fremlægges senest ni måneder efter 
godkendelsen af den fælles strategiske 
ramme. Alle programmer skal ledsages af 
en forhåndsevaluering, jf. artikel 48.

Or. en

Ændringsforslag 752
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne forelægger 
programmerne samtidig med 
partnerskabsaftalen; dette gælder dog ikke 
programmer vedrørende europæisk 
territorialt samarbejde, som fremlægges 
senest seks måneder efter godkendelsen af 
den fælles strategiske ramme. Alle 
programmer skal ledsages af en 
forhåndsevaluering, jf. artikel 48.

3. Medlemsstaterne forelægger 
programmerne inden seks måneder efter 
indgivelsen af partnerskabsaftalen; dette 
gælder dog ikke programmer vedrørende 
europæisk territorialt samarbejde, som 
fremlægges senest seks måneder efter 
godkendelsen af den fælles strategiske 
ramme. Alle programmer skal ledsages af 
en forhåndsevaluering, jf. artikel 48.

Or. en

Ændringsforslag 753
Tomasz Piotr Poręba

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne forelægger 
programmerne samtidig med 
partnerskabsaftalen; dette gælder dog ikke 
programmer vedrørende europæisk 
territorialt samarbejde, som fremlægges 
senest seks måneder efter godkendelsen af 
den fælles strategiske ramme. Alle 
programmer skal ledsages af en 
forhåndsevaluering, jf. artikel 48.

3. Medlemsstaterne forelægger 
programmerne samtidig med 
partnerskabsaftalen; dette gælder dog ikke 
programmer vedrørende europæisk 
territorialt samarbejde, som fremlægges 
senest tolv måneder efter godkendelsen af 
den fælles strategiske ramme. Alle 
programmer skal ledsages af en 
forhåndsevaluering, jf. artikel 48.

Or. en

Ændringsforslag 754
Richard Seeber

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne forelægger 
programmerne samtidig med
partnerskabsaftalen; dette gælder dog ikke 
programmer vedrørende europæisk 
territorialt samarbejde, som fremlægges 
senest seks måneder efter godkendelsen af 
den fælles strategiske ramme. Alle 
programmer skal ledsages af en 
forhåndsevaluering, jf. artikel 48.

3. Medlemsstaterne forelægger 
programmerne seneste tre måneder efter 
Europa-Kommissionens vedtagelse af
partnerskabsaftalen; dette gælder dog ikke 
programmer vedrørende europæisk 
territorialt samarbejde, som fremlægges 
senest seks måneder efter godkendelsen af 
den fælles strategiske ramme. Alle 
programmer skal ledsages af en 
forhåndsevaluering, jf. artikel 48.

Or. en

Ændringsforslag 755
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Mario Pirillo

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 23 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der skal tilskyndes til muligheden for 
operationelle flerfondsprogrammer 
(EFRU, ESF, Samhørighedsfonden, 
ELFUL og EHFF). Med henblik på dette 
vedtager Europa-Kommissionen 
foranstaltninger til iværksættelsen og 
gennemførelsen af disse programmer 
under behørig hensyntagen til 
proportionalitetsprincippet.

Or. en

Begrundelse

Beslutningen om at udarbejde flerfondsprogrammer skal tilskyndes og støttes af alle aktører, 
og proceduremæssige barrierer skal undgås i henhold til proportionalitetsprincippet.

Ændringsforslag 756
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 23 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Der oprettes en makroregional 
udviklingsfond via en aftale mellem 
medlemsstaternes gruppe for den 
godkendte makroregionale strategi. EIB, 
andre medlemsstater og ikke 
medlemsstater i den godkendte 
makroregionale strategi og deres 
nabolande har ret til at indgå aftalen om 
den makroregionale fond.

Or. sk
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Begrundelse

Under hensyntagen til den innovative del af den fælles strategiske ramme. Dette muliggør den 
indbyrdes forbundethed af godkendte makroregionale strategier, f.eks. EU-strategien for 
Østersøområdet og EU's strategi for Donauområdet. 

Ændringsforslag 757
Markus Pieper, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvert program skal indeholde en strategi 
for programmets bidrag til EU-strategien 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst i sammenhæng med den fælles 
strategiske ramme og partnerskabsaftalen.
Hvert program skal omfatte ordninger, der 
skal sikre en virkningsfuld, effektiv og 
samordnet gennemførelse af FSR-fondene 
og aktioner med henblik på at opnå en 
mindre administrativ byrde for 
støttemodtagerne.

1. Hvert program skal indeholde en strategi 
for programmets bidrag til EU-strategien 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst i sammenhæng med den fælles 
strategiske ramme og partnerskabsaftalen. 
Hvert program skal omfatte ordninger, der 
skal sikre en virkningsfuld, effektiv og 
samordnet gennemførelse af FSR-fondene, 
også med anvendelse af 
konkurrenceprocedurer, og aktioner med 
henblik på at opnå en mindre administrativ 
byrde for støttemodtagerne.

Or. de

Ændringsforslag 758
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvert program skal indeholde en strategi 
for programmets bidrag til EU-strategien 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst i sammenhæng med den fælles 
strategiske ramme og partnerskabsaftalen. 
Hvert program skal omfatte ordninger, der 
skal sikre en virkningsfuld, effektiv og 

1. Hvert program skal indeholde en strategi 
for programmets bidrag til regionale og 
lokale behov med henvisning til den fælles 
strategiske ramme og partnerskabsaftalen. 
Hvert program skal omfatte ordninger, der 
skal sikre en virkningsfuld, effektiv og 
samordnet gennemførelse af FSR-fondene 
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samordnet gennemførelse af FSR-fondene 
og aktioner med henblik på at opnå en 
mindre administrativ byrde for 
støttemodtagerne.

og aktioner med henblik på at opnå en 
mindre administrativ byrde for 
støttemodtagerne.

Or. en

Ændringsforslag 759
Richard Seeber

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvert program skal indeholde en strategi 
for programmets bidrag til EU-strategien 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst i sammenhæng med den fælles 
strategiske ramme og partnerskabsaftalen. 
Hvert program skal omfatte ordninger, der 
skal sikre en virkningsfuld, effektiv og 
samordnet gennemførelse af FSR-fondene
og aktioner med henblik på at opnå en 
mindre administrativ byrde for 
støttemodtagerne.

1. Hvert program skal indeholde en strategi 
for programmets bidrag til EU-strategien 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst i sammenhæng med den fælles 
strategiske ramme og partnerskabsaftalen. 
Hvert program skal omfatte ordninger, der 
skal sikre en virkningsfuld, effektiv og 
samordnet gennemførelse af FSR-fondene.

Or. en

Ændringsforslag 760
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 24 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvor medlemsstater og regioner 
deltager i makroregionale strategier eller 
havområdestrategier, skal programmer 
koordineres med disse strategier i 
overensstemmelse med 
partnerskabsaftalen for at sikre, at der 
bevilges tilstrækkelige midler fra fondene 
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til disse 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 761
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 24 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hver prioritet skal omfatte indikatorer til 
vurdering af programmets gennemførelse 
hen imod realiseringen af målene som 
grundlag for overvågning, evaluering og 
resultatgennemgang. De skal bl.a. omfatte:

3. Hver prioritet skal omfatte målbare 
kvalitative og kvantitative indikatorer til 
vurdering af programmets gennemførelse 
hen imod realiseringen af målene som 
grundlag for overvågning, evaluering og 
resultatgennemgang. De skal bl.a. omfatte:

Or. en

Ændringsforslag 762
Richard Seeber

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 24 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hver prioritet skal omfatte indikatorer til 
vurdering af programmets gennemførelse 
hen imod realiseringen af målene som 
grundlag for overvågning, evaluering og 
resultatgennemgang. De skal bl.a. omfatte:

3. Hver prioritet skal omfatte kvalitative 
eller kvantitative indikatorer til vurdering 
af programmets gennemførelse hen imod 
realiseringen af målene som grundlag for 
overvågning, evaluering og 
resultatgennemgang. De skal bl.a. omfatte:

Or. en
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Ændringsforslag 763
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 24 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) om nødvendigt indikatorer med 
relation til programmets bidrag til 
makroregionale strategier og 
havområdestrategier;

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 764
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 24 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For hver FSR-fond fastsætter de 
fondsspecifikke regler fælles indikatorer, 
og de kan foreskrive programspecifikke 
indikatorer.

For hver FSR-fond fastsætter de 
fondsspecifikke regler fælles målbare 
kvalitative og kvantitative indikatorer, og 
de kan foreskrive programspecifikke 
indikatorer.

Or. en

Ændringsforslag 765
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 24 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. indikatorer, der henviser til de 
horisontale principper i artikel 7 og 8.

Or. en

Ændringsforslag 766
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 24 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvert program, bortset fra dem, der 
udelukkende omfatter teknisk bistand, 
indeholder en beskrivelse af 
foranstaltningerne med henblik på at tage 
hensyn til principperne i artikel 7 og 8.

4. Hvert program, bortset fra dem, der 
udelukkende omfatter teknisk bistand, 
indeholder målbare kvalitative og 
kvantitative mål og delmål for indikatorer 
med relation til de horisontale principper, 
der er fastsat i artikel 7 og 8, som, hvor 
det er relevant, skal føjes til de 
programspecifikke indikatorer og 
specifikke handlinger, der skal udføres 
for at overholde principperne i artikel 7 og 
8.

Or. en

Ændringsforslag 767
Richard Seeber

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 24 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvert program, bortset fra dem, der 4. Hvert program, bortset fra dem, der 
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udelukkende omfatter teknisk bistand, 
indeholder en beskrivelse af 
foranstaltningerne med henblik på at tage 
hensyn til principperne i artikel 7 og 8.

udelukkende omfatter teknisk bistand, 
indeholder en beskrivelse af 
foranstaltningerne med henblik på at tage 
hensyn til principperne i artikel 7 og 8, hvis
dette ikke er beskrevet tilstrækkeligt i 
partnerskabsaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 768
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 24 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvert program skal angive de 
foranstaltninger, der er udført for at 
involvere de partnere, som er nævnt i 
artikel 5, i alle faser af forberedelsen, 
gennemførelsen, evalueringen og 
overvågningen af programmet i 
overensstemmelse med den europæiske 
adfærdskodeks, som er nævnt i artikel 5, 
herunder en liste over de involverede 
partnere, hvordan de er udvalgt, deres 
ansvarsområder og de synspunkter, som 
de har udtrykt med hensyn til 
programmets indhold og med hensyn til 
gennemførelsen af 
partnerskabsprincippet;

Or. en

Ændringsforslag 769
Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 24 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Til grund for alle programmer, planer 
og operationer ligger i overensstemmelse 
med målene i Europa 2020-strategien en 
vurdering af deres konsekvenser for CO2-
emissionerne. Kommissionen fastlægger 
en fælles metode for disse vurderinger i 
henhold til proceduren i artikel 143.

Or. en

Begrundelse

Det må sikres, at EU's investeringer er i overensstemmelse med EU's 2020-mål: Dette skal 
omfatte en vurdering af konsekvenserne for CO2-emissionerne, som er et afgørende værktøj 
for at sikre, at programmer ikke virker mod hensigten i EU's klimamål for 2020.

Ændringsforslag 770
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 24 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. I hvert program etableres der 
dokumentation for, at de kompetente 
regionale og lokale myndigheder og 
befolkningen, på hvis område 
programmet udføres, er blevet tæt 
involveret i forberedelsen og 
godkendelsen af programmet, at deres 
holdninger angående indholdet af 
programmerne er blevet taget til 
efterretning, og at der fremlægges 
udførlig begrundelse i de tilfælde, hvor 
programmet forelægges, på trods af at der 
er givet udtryk for alvorlig bekymring af 
en eller flere af de berørte regionale eller 
lokale myndigheder eller civilsamfundet i 
området.
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Or. en

Ændringsforslag 771
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 24 – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4c. Med henblik på at sikre 
overensstemmelse med EU-retten i 
henhold til artikel 6 skal hvert enkelt 
program opfylde kravene i direktivet om 
strategisk miljøvurdering (2001/42/EF), 
habitatdirektivet (92/43/EØF), 
vandrammedirektivet (2000/60/EF) og 
direktivet om beskyttelse af vilde fugle 
(2009/147/EF). Endvidere skal planlagte 
store projekter som nævnt i artikel 90 
vurderes med hensyn til deres 
indvirkninger på miljøet i henhold til 
Rådets direktiver 85/337/EØF og 
97/11/EF.

Or. en

Ændringsforslag 772
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda,
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 24 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Hvert program, bortset fra dem, hvor der 
ydes teknisk bistand under et særligt 
program, indeholder det vejledende 
støttebeløb, der skal anvendes til 
målsætningerne vedrørende 
klimaforandringer, og det skal baseres på 
en vurdering af dets konsekvenser for 
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CO2-emissionerne i overensstemmelse 
med EU-strategiens mål for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst.
Kommissionen fastlægger en fælles 
metode for disse vurderinger i henhold til 
proceduren i artikel 143.

Or. en

Ændringsforslag 773
Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 24 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Hvert program, bortset fra dem, hvor der 
ydes teknisk bistand under et særligt 
program, indeholder det vejledende 
støttebeløb, der skal anvendes til 
målsætningerne vedrørende 
klimaforandringer og biodiversitet 
herunder Natura 2000 som anmodet om i 
de nationale prioriterede aktionsrammer.

Or. en

Begrundelse

Sporing af biodiversitet anvendes allerede i den eksterne dimension af EU-budgettet 
(udviklingsfonde) og bør integreres i hele EU-budgettet for at overvåge fremskridt mod at nå 
EU's biodiversitetsmål om at stoppe biodiversitetstabet inden 2020. De prioriterede 
aktivitetsrammer i Natura 2000, som er udformet til at gennemføre artikel 8 i 
habitatdirektiverne, er de værktøjer, der skal identificere, hvor mange midler der afsættes på 
nationalt plan til effektivt at nå målene i Natura 2000-netværket.

Ændringsforslag 774
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
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Del 2 – artikel 24 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Ændringsforslag 775
Richard Seeber

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 24 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Hvert program, bortset fra dem, hvor der 
ydes teknisk bistand under et særligt 
program, indeholder det vejledende 
støttebeløb, der skal anvendes til 
målsætningerne vedrørende 
klimaforandringer på baggrund af 
interventionskategorierne i de 
operationelle programmer.

Or. en

Ændringsforslag 776
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 24 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Hvert program, hver plan og hvert 
projekt vedrørende transport og mobilitet 
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skal baseres på en evaluering af 
virkningerne for sikkerheden og for 
forebyggelse af ulykker, i 
overensstemmelse med EU's mål om at 
reducere antallet af alvorlige ulykker med 
50 % inden 2020.

Or. en

Ændringsforslag 777
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24a

Indholdet af makroregionale 
udviklingsfondsprogrammer
1. Hvert makroregionale 
udviklingsfondsprogram skal fastsætte en 
strategi
for programmets bidrag til
Unionens strategi for intelligent, 
bæredygtig og
inklusiv vækst i overensstemmelse med
den fælles strategiske ramme og
den godkendte makroregionale strategi.
Hvert makroregionale 
udviklingsfondsprogram skal indeholde 
foranstaltninger til sikring af
effektiv og koordineret
gennemførelse af FSR-fondene og 
foranstaltninger til at opnå en reduktion 
af
den administrative byrde for modtagerne.

2. Hvert makroregionale 
udviklingsfondsprogram definerer 
prioriteter i overensstemmelse med 
prioriteterne i den godkendte 
makroregionale strategi 
og fastsætter specifikke mål og finansielle 
bevillinger af støtte fra FSR-fondene.
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3. Hver prioritet skal definere 
indikatorerne til vurdering af 
resultaternes udvikling i en 
makroregional udviklingsfond for at nå 
målet som baggrund for 
effektivitetsmåling, evaluering og 
gennemgang.

Nogle af prioriteringerne er:

a) finansielle indikatorer vedrørende de 
øremærkede udgifter;

b) indikatorer for resultater vedrørende de 
støttede aktiviteter;

c) indikatorer for resultater vedrørende 
prioriteterne.

De fondsspecifikke regler definerer de 
generelle indikatorer for hver FSR-fond;
der kan også anføres indikatorer, som er 
specifikke for individuelle makroregionale 
udviklingsfondsprogrammer.

4. Hvert makroregionale 
udviklingsfondsprogram indeholder en 
liste over foranstaltninger til 
gennemførelse af principperne som nævnt 
i artikel 7 og 8.

5. Medlemsstaten, der opretter en 
makroregional udviklingsfond, 
udarbejder et makroregionalt 
udviklingsfondsprogram i 
overensstemmelse med de fondsspecifikke 
regler.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til den innovative del af den fælles strategiske ramme.
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Ændringsforslag 778
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vurderer sammenhængen 
mellem programmerne og denne 
forordning, de fondsspecifikke regler, 
deres effektive bidrag til de tematiske mål 
og de EU-prioriteter, der er specifikke for 
hver enkelt FSR-fond, den fælles 
strategiske ramme, partnerskabsaftalen og 
de landespecifikke henstillinger i henhold 
til traktatens artikel 121, stk. 2, og de 
relevante rådshenstillinger vedtaget i 
henhold til traktatens artikel 148, stk. 4, 
under hensyntagen til 
forhåndsevalueringen. Vurderingen skal 
bl.a. se på, om programmets strategi, de 
tilsvarende målsætninger, indikatorer og 
mål og tildelingen af budgetmidler er 
tilstrækkelig.

1. Kommissionen vurderer sammenhængen 
mellem programmerne og denne 
forordning, de fondsspecifikke regler, 
deres effektive bidrag til de tematiske mål 
og de EU-prioriteter, der er specifikke for 
hver enkelt FSR-fond, den fælles 
strategiske ramme og partnerskabsaftalen 
under hensyntagen til 
forhåndsevalueringen. Vurderingen skal 
bl.a. se på, om programmets strategi, de 
tilsvarende målsætninger, indikatorer og 
mål og tildelingen af budgetmidler er 
tilstrækkelig og gennemførlig.

Or. fr

Ændringsforslag 779
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vurderer sammenhængen 
mellem programmerne og denne 
forordning, de fondsspecifikke regler, 
deres effektive bidrag til de tematiske mål 
og de EU-prioriteter, der er specifikke for 
hver enkelt FSR-fond, den fælles 
strategiske ramme, partnerskabsaftalen og 
de landespecifikke henstillinger i henhold 
til traktatens artikel 121, stk. 2, og de 
relevante rådshenstillinger vedtaget i 
henhold til traktatens artikel 148, stk. 4, 

1. Kommissionen vurderer sammenhængen 
mellem programmerne og denne 
forordning, de fondsspecifikke regler, 
deres effektive bidrag til de tematiske mål 
og de EU-prioriteter, der er specifikke for 
hver enkelt FSR-fond, den fælles 
strategiske ramme, partnerskabsaftalen og 
de relevante landespecifikke henstillinger i 
henhold til traktatens artikel 121, stk. 2, og 
de relevante rådshenstillinger vedtaget i 
henhold til traktatens artikel 148, stk. 4, 
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under hensyntagen til 
forhåndsevalueringen. Vurderingen skal 
bl.a. se på, om programmets strategi, de 
tilsvarende målsætninger, indikatorer og 
mål og tildelingen af budgetmidler er 
tilstrækkelig.

under hensyntagen til 
forhåndsevalueringen. Vurderingen skal 
bl.a. se på, om programmets strategi, de 
tilsvarende målsætninger, indikatorer og 
mål og tildelingen af budgetmidler er 
tilstrækkelig.

Or. en

Ændringsforslag 780
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen fremsætter 
bemærkninger senest tre måneder efter 
forelæggelsen af programmet. 
Medlemsstaten forelægger Kommissionen 
alle nødvendige supplerende oplysninger 
og, hvor det er relevant, ændrer det 
foreslåede program.

2. Kommissionen fremsætter 
bemærkninger senest en måned efter 
forelæggelsen af programmet. 
Medlemsstaten forelægger Kommissionen 
alle nødvendige supplerende oplysninger 
og, hvor det er relevant, ændrer det 
foreslåede program.

Or. it

Begrundelse

Der opfordres til en afkortelse af tidsfristen for vedtagelsen af de operationelle programmer 
for at undgå forsinkelser på starten af programmeringen.

Ændringsforslag 781
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I overensstemmelse med de 
fondsspecifikke regler godkender 
Kommissionen hvert enkelt operationelt 
program senest seks måneder efter, at 

3. I overensstemmelse med de 
fondsspecifikke regler godkender 
Kommissionen hvert enkelt operationelt 
program senest tre måneder efter, at 



PE491.052v01-00 166/167 AM\903901DA.doc

DA

medlemsstaten/medlemsstaterne formelt 
har forelagt det, forudsat at eventuelle 
bemærkninger fra Kommissionen er blevet 
taget i betragtning på tilfredsstillende vis, 
dog ikke før den 1. januar 2014 eller inden 
Kommissionens vedtagelse af en afgørelse 
om partnerskabsaftalen.

medlemsstaten/medlemsstaterne formelt 
har forelagt det, forudsat at eventuelle 
bemærkninger fra Kommissionen er blevet 
taget i betragtning på tilfredsstillende vis, 
dog ikke før den 1. januar 2014 eller inden 
Kommissionens vedtagelse af en afgørelse 
om partnerskabsaftalen.

Or. it

Begrundelse

Der opfordres til en afkortelse af tidsfristen for vedtagelsen af de operationelle programmer 
for at undgå forsinkelser på starten af programmeringen.

Ændringsforslag 782
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 25a

Godkendelsesprocedure for 
makroregionale 
udviklingsfondsprogrammer
1. Kommissionen skal vurdere
sammenhængen i de makroregionale 
udviklingsfondsprogrammer i forhold til 
denne
forordning, de fondsspecifikke regler, 
deres
effektive bidrag til de tematiske
mål og de unionsprioriteter, der er 
specifikke for hver FSR-fond, den fælles 
strategiske ramme, den godkendte 
makroregionale strategi, 
medlemsstaternes makroregionale 
udviklingsfondsaftale, landespecifikke 
henstillinger i
traktatens artikel 121, stk. 2, og
Rådets henstillinger vedtaget i henhold til 
traktatens artikel 148, stk. 4.
Vurderingen skal navnlig behandle 
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egnetheden af
strategien for det makroregionale 
udviklingsfondsprogram, de tilhørende
målsætninger, indikatorer, mål og
tildelingen af budgetressourcer.
2. Kommissionen fremsætter
bemærkninger senest tre måneder efter
datoen for indsendelsen af programmet.
De medlemsstater, som har oprettet en 
makroregional udviklingsfond, skal give 
Kommissionen alle nødvendige yderligere 
oplysninger og, hvor det er relevant, 
ændre det foreslåede makroregionale 
udviklingsfondsprogram.

3. Kommissionen godkender hvert
makroregionale udviklingsfondsprogram i 
overensstemmelse med de fondsspecifikke 
regler senest seks måneder efter datoen 
for en eller flere medlemsstaters officielle 
indsendelse, forudsat at alle ændringer, 
som Kommissionen har foreslået, er 
blevet foretaget.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til den innovative del af den fælles strategiske ramme. 


