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Ændringsforslag 783
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Anmodninger om ændring af programmer, 
der indgives af en medlemsstat, skal være 
behørigt udarbejdet i overensstemmelse 
med artikel 5, begrundet og skal navnlig 
fastsætte de forventede virkninger af 
ændringerne af programmet for EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst og de specifikke mål, der er 
fastsat i programmet, under hensyntagen til 
den fælles strategiske ramme og 
partnerskabsaftalen. De ledsages af det 
reviderede program og, hvor det er 
relevant, en revideret partnerskabsaftale.

Or. fr

Ændringsforslag 784
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Anmodninger om ændring af programmer, 
der indgives af en medlemsstat, skal være 
behørigt begrundet og skal navnlig 
fastsætte de forventede virkninger af 
ændringerne af programmet for EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst og bæredygtig udvikling 
samt de specifikke mål, der er fastsat i 
programmet, under hensyntagen til den 
fælles strategiske ramme og 
partnerskabsaftalen. Anmodninger skal 
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relevant, en revideret partnerskabsaftale. udarbejdes i henhold til kravene i artikel 
24, navnlig kravene vedrørende de 
horisontale principper, herunder 
partnerskabsprincippet og metoden med 
flerniveaustyring som omtalt i artikel 5.

Or. en

Ændringsforslag 785
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Anden del – artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vurderer oplysningerne 
givet i henhold til stk. 1 under hensyntagen 
til den begrundelse, som medlemsstaten 
giver. Kommissionen kan fremsætte 
bemærkninger, og medlemsstaten skal give 
Kommissionen alle nødvendige yderligere 
oplysninger. I overensstemmelse med de 
fondsspecifikke regler godkender 
Kommissionen anmodninger om ændring 
af et program senest fem måneder efter, at 
medlemsstaten formelt har forelagt den, 
forudsat at eventuelle bemærkninger fra 
Kommissionen er blevet taget i betragtning 
på tilfredsstillende vis. Kommissionen 
ændrer om nødvendigt samtidig afgørelsen 
om godkendelse af partnerskabsaftalen, jf. 
artikel 15, stk. 3.

2. Kommissionen vurderer oplysningerne 
givet i henhold til stk. 1 under hensyntagen 
til den begrundelse, som medlemsstaten 
giver. Kommissionen kan fremsætte 
bemærkninger, og medlemsstaten skal give 
Kommissionen alle nødvendige yderligere 
oplysninger. I overensstemmelse med de 
fondsspecifikke regler godkender 
Kommissionen anmodninger om ændring 
af et program senest tre måneder efter, at 
medlemsstaten formelt har forelagt den, 
forudsat at eventuelle bemærkninger fra 
Kommissionen er blevet taget i betragtning 
på tilfredsstillende vis. Kommissionen 
ændrer om nødvendigt samtidig afgørelsen 
om godkendelse af partnerskabsaftalen, jf. 
artikel 15, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 786
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine

Forslag til forordning
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Anden del – artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vurderer oplysningerne 
givet i henhold til stk. 1 under hensyntagen 
til den begrundelse, som medlemsstaten 
giver. Kommissionen kan fremsætte 
bemærkninger, og medlemsstaten skal give 
Kommissionen alle nødvendige yderligere 
oplysninger. I overensstemmelse med de 
fondsspecifikke regler godkender 
Kommissionen anmodninger om ændring 
af et program senest fem måneder efter, at 
medlemsstaten formelt har forelagt den, 
forudsat at eventuelle bemærkninger fra 
Kommissionen er blevet taget i betragtning 
på tilfredsstillende vis. Kommissionen 
ændrer om nødvendigt samtidig afgørelsen 
om godkendelse af partnerskabsaftalen, jf. 
artikel 15, stk. 3.

2. Kommissionen vurderer oplysningerne 
givet i henhold til stk. 1 under hensyntagen 
til den begrundelse, som medlemsstaten 
giver. Kommissionen kan fremsætte 
bemærkninger, og medlemsstaten skal give 
Kommissionen alle nødvendige yderligere 
oplysninger. I overensstemmelse med de 
fondsspecifikke regler godkender 
Kommissionen anmodninger om ændring 
af et program senest to måneder efter, at 
medlemsstaten formelt har forelagt den, 
forudsat at eventuelle bemærkninger fra 
Kommissionen er blevet taget i betragtning 
på tilfredsstillende vis. Kommissionen 
ændrer om nødvendigt samtidig afgørelsen 
om godkendelse af partnerskabsaftalen, jf. 
artikel 15, stk. 3.

Or. it

Begrundelse

Der opfordres til en afkortelse af tidsfristen for ændring af de operationelle programmer fra 
Kommissionens side.

Ændringsforslag 787
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26a
Ændring af programmer for 
makroregionale udviklingsfonde
1. Anmodninger om ændring af et 
program for en makroregional 
udviklingsfond som indsendt af en gruppe 
af medlemsstater, som har oprettet en 
makroregional udviklingsfond, skal være 
behørigt begrundet og skal navnlig 
fastsætte de forventede virkninger af 
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ændringerne af programmet for den 
makroregionale udviklingsfond om 
opnåelse af Unionens strategi for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
samt de specifikke mål som fastsat i 
programmet for den makroregionale 
udviklingsfond, idet der tages højde for 
den fælles strategiske ramme og de 
aftaler, der er indgået af gruppen af 
medlemsstater vedrørende oprettelsen af 
en makroregional udviklingsfond.
Anmodninger ledsages af det reviderede 
program for den makroregionale 
udviklingsfond.
2. Kommissionen vurderer oplysningerne 
givet i henhold til stk. 1 under 
hensyntagen til den begrundelse, som 
gruppen af medlemsstater, som har 
oprettet en makroregional udviklingsfond, 
giver. Kommissionen kan fremsætte 
bemærkninger, og gruppen af 
medlemsstater, som har oprettet en 
makroregional udviklingsfond, skal give 
Kommissionen alle nødvendige yderligere 
oplysninger. I overensstemmelse med de 
fondsspecifikke regler godkender 
Kommissionen anmodninger til ændring 
af et program for en makroregional 
udviklingsfond senest fem måneder efter, 
at gruppen af medlemsstater, som har 
oprettet en makroregional udviklingsfond, 
formelt har forelagt det, forudsat at 
eventuelle bemærkninger fra
Kommissionen er blevet taget i 
betragtning på tilfredsstillende vis.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 788
Monika Smolková, Anna Záborská
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Forslag til forordning
Anden del – artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EIB kan efter anmodning fra 
medlemsstaterne deltage i udarbejdelsen af 
partnerskabsaftalen og i aktiviteter med 
tilknytning til udarbejdelsen af operationer, 
navnlig store projekter, finansielle 
instrumenter og offentlig-private 
partnerskaber.

1. EIB kan efter anmodning fra 
medlemsstaterne deltage i udarbejdelsen af 
partnerskabsaftalen eller efter anmodning 
fra en gruppe af medlemsstater, som har 
besluttet at oprette en makroregional 
udviklingsfond, deltage i udarbejdelsen af 
aftaler om oprettelse af en makroregional 
udviklingsfond og i aktiviteter med 
tilknytning til udarbejdelsen af operationer, 
navnlig store projekter, finansielle 
instrumenter og offentlig-private 
partnerskaber.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 789
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Anden del – artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EIB kan efter anmodning fra 
medlemsstaterne deltage i udarbejdelsen af 
partnerskabsaftalen og i aktiviteter med 
tilknytning til udarbejdelsen af operationer, 
navnlig store projekter, finansielle 
instrumenter og offentlig-private 
partnerskaber.

1. EIB kan efter anmodning fra 
medlemsstaterne deltage i udarbejdelsen af 
partnerskabsaftalen og i aktiviteter med 
tilknytning til udarbejdelsen af operationer, 
store og mindre projekter, som skaber et 
betydeligt potentiale for innovation, 
finansielle instrumenter og offentlig-
private partnerskaber.

Or. en
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Ændringsforslag 790
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan høre EIB før 
vedtagelsen af partnerskabsaftalen eller 
programmerne.

2. Kommissionen kan høre EIB før 
vedtagelsen af partnerskabsaftalen og 
aftalerne som indgået af en gruppe af 
medlemsstater vedrørende oprettelse af en 
makroregional udviklingsfond eller 
programmerne samt programmer for 
makroregionale udviklingsfonde.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 791
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Anden del – artikel 27 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan anmode EIB om at 
undersøge store projekters tekniske kvalitet 
og økonomiske og finansielle 
levedygtighed og om at bistå den med 
hensyn til de finansielle instrumenter, der 
skal anvendes eller udvikles.

3. Kommissionen kan anmode EIB om at 
undersøge store projekters tekniske kvalitet 
og økonomiske, finansielle levedygtighed 
og bæredygtighed og om at bistå den med 
hensyn til de finansielle instrumenter, der 
skal anvendes eller udvikles.

Or. en

Ændringsforslag 792
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska
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Forslag til forordning
Anden del – kapitel 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Territorial udvikling

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at tillade inddragelse af alle FSR-fonde (herunder Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og 
Fiskerifond) i de integrerede territoriale investeringer. Bestemmelserne i artikel 99 skal 
således flyttes til del et i forordningen, og der skal udarbejdes et nyt kapitel.

Ændringsforslag 793
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Anden del – artikel 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 27a
Integrerede territoriale investeringer

1. Når en strategi for byudvikling eller en 
anden territorial strategi eller pagt, jf. 
artikel 12, stk. 1, i ESF-forordningen, 
kræver en integreret tilgang, der 
inddrager investeringer under mere end ét 
prioriteret felt i et eller flere operationelle 
programmer, gennemføres aktionen som 
en integreret territorial investering (i det 
følgende benævnt "ITI").
2. I de relevante operationelle 
programmer identificeres de planlagte 
ITI'er og fastsættes den vejledende 
finansielle tildeling fra hvert prioriteret 
felt til de enkelte ITI'er.
3. Medlemsstaten eller 
forvaltningsmyndigheden kan udpege et 
eller flere bemyndigede organer, herunder 
lokale myndigheder, 
regionaludviklingsorganer eller ikke-
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statslige organisationer, til at varetage 
forvaltningen og gennemførelsen af en 
ITI.
4. Medlemsstaten eller de relevante 
forvaltningsmyndigheder sikrer, at 
overvågningssystemet for det 
operationelle program indeholder 
bestemmelser om identifikation af 
operationer og output under en prioriteret 
akse, som bidrager til en ITI.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at tillade inddragelse af alle FSR-fonde (herunder Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og 
Fiskerifond) i de integrerede territoriale investeringer. Bestemmelserne i artikel 99 skal 
således flyttes til del et i forordningen.

Ændringsforslag 794
Fiorello Provera

Forslag til forordning
Anden del – artikel 28 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Lokaludvikling styret af lokalsamfundet, 
som er udpeget som lokaludvikling under 
Leader for så vidt angår ELFUL, skal:

1. Lokaludvikling styret af de lokale 
myndigheder i tæt partnerskab med 
lokalsamfundet, som er udpeget som 
lokaludvikling under Leader for så vidt 
angår ELFUL, skal:

Or. fr

Ændringsforslag 795
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
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Anden del – artikel 28 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Lokaludvikling styret af lokalsamfundet, 
som er udpeget som lokaludvikling under 
Leader for så vidt angår ELFUL, skal:

1. Lokaludvikling styret af lokalsamfundet, 
som er udpeget af lokale myndigheder i 
samarbejde med lokale aktører som 
lokaludvikling under Leader for så vidt 
angår ELFUL, skal:

Or. en

Ændringsforslag 796
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Anden del – artikel 28 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fokusere på specifikke subregionale 
områder

a) fokusere på specifikke subregionale 
områder, der fastlægges af 
medlemsstaterne i henhold til deres 
specifikke territoriale enheder og efter 
samråd med alle relevante partnere, som 
der henvises til i artikel 5

Or. en

Ændringsforslag 797
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Anden del – artikel 28 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) være styret af lokalsamfundet ved lokale 
aktionsgrupper, der består af 
repræsentanter for de lokale offentlige og 
private socioøkonomiske interesser, hvor 
hverken den offentlige sektor eller en 
enkelt interessegruppe på det 
beslutningstagende niveau repræsenterer 

b) være styret af lokalsamfundet ved lokale 
myndigheder i samarbejde med lokale 
aktører såsom lokale aktionsgrupper, der 
består af repræsentanter for de lokale 
offentlige og private socioøkonomiske 
interesser, hvor hverken den offentlige 
sektor eller en enkelt interessegruppe på 
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mere end 49 % af stemmerettighederne det beslutningstagende niveau 
repræsenterer mere end 49 % af 
stemmerettighederne

Or. en

Ændringsforslag 798
Fiorello Provera

Forslag til forordning
Anden del – artikel 28 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) være styret af lokalsamfundet ved lokale 
aktionsgrupper, der består af 
repræsentanter for de lokale offentlige og 
private socioøkonomiske interesser, hvor 
hverken den offentlige sektor eller en 
enkelt interessegruppe på det 
beslutningstagende niveau repræsenterer 
mere end 49 % af stemmerettighederne

b) være styret af de lokale myndigheder i 
tæt partnerskab med lokalsamfundet ved 
lokale aktionsgrupper, der består af 
repræsentanter for de lokale offentlige og 
private socioøkonomiske interesser, hvor 
hverken den offentlige sektor eller en 
enkelt interessegruppe på det 
beslutningstagende niveau repræsenterer 
mere end 49 % af stemmerettighederne

Or. fr

Ændringsforslag 799
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Anden del – artikel 28 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) være styret af lokalsamfundet ved lokale 
aktionsgrupper, der består af 
repræsentanter for de lokale offentlige og 
private socioøkonomiske interesser, hvor 
hverken den offentlige sektor eller en 
enkelt interessegruppe på det 
beslutningstagende niveau repræsenterer 
mere end 49 % af stemmerettighederne

(b) være styret af lokalsamfundet ved 
lokale aktionsgrupper, der består af 
repræsentanter for de lokale offentlige og 
private socioøkonomiske interesser, hvor 
hverken den offentlige sektor eller en 
enkelt interessegruppe på det 
beslutningstagende niveau repræsenterer 
mere end 49 % af stemmerettighederne;
Lokale aktionsgrupper omfatter 
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eksisterende Leader-grupper, som 
allerede er kvalificeret i henhold til 
Leader II1 eller Leader+2 eller artikel 62 i 
Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 
(EAFRD)3

_____________
1 Kommissionens meddelelse til 
medlemsstaterne om retningslinjer for 
globaltilskud eller integrerede 
operationelle programmer, hvor 
medlemsstaterne opfordres til at indsende 
ansøgninger om støtte inden for 
rammerne af EU-initiativet vedrørende 
udvikling af landdistrikterne (Leader II) 
(EFT C 180, 1.7.1994, s. 48).
2 Meddelelse fra Kommissionen til 
medlemsstaterne af 14. april 2000 om 
retningslinjer for EU-initiativet 
vedrørende udvikling af landdistrikterne 
(Leader+) (EFT C 139 af 18.5.2000, s. 5). 
Meddelelse som senest ændret ved 
Kommissionens meddelelse til ændring af 
meddelelsen til medlemsstaterne af 
14. april 2000 om retningslinjer for EU-
initiativet vedrørende udvikling af 
landdistrikterne (Leader+) (EUT C 294, 
4.12.2003, s. 11).
3 Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 
20. september 2005 om støtte til udvikling 
af landdistrikterne fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL)

Or. en

Ændringsforslag 800
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Anden del – artikel 28 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) være styret af lokalsamfundet ved lokale b) være styret af lokalsamfundet ved lokale 
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aktionsgrupper, der består af 
repræsentanter for de lokale offentlige og 
private socioøkonomiske interesser, hvor 
hverken den offentlige sektor eller en 
enkelt interessegruppe på det 
beslutningstagende niveau repræsenterer 
mere end 49 % af stemmerettighederne

myndigheder i partnerskab med lokale 
aktører som lokale aktionsgrupper, der 
består af repræsentanter for de lokale 
offentlige og private socioøkonomiske 
interesser, hvor hverken den offentlige 
sektor eller en enkelt interessegruppe på 
det beslutningstagende niveau 
repræsenterer mere end 49 % af 
stemmerettighederne

Or. en

Ændringsforslag 801
László Surján

Forslag til forordning
Anden del – artikel 28 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) være styret af lokalsamfundet ved lokale 
aktionsgrupper, der består af 
repræsentanter for de lokale offentlige og 
private socioøkonomiske interesser, hvor 
hverken den offentlige sektor eller en 
enkelt interessegruppe på det 
beslutningstagende niveau repræsenterer 
mere end 49 % af stemmerettighederne

b) være styret af lokalsamfundet ved lokale 
aktionsgrupper, der består af 
repræsentanter for de lokale offentlige og 
private socioøkonomiske interesser, som er 
åbne for deltagelse fra civilsamfundet, 
hvor hverken den offentlige sektor eller en 
enkelt interessegruppe på det 
beslutningstagende niveau repræsenterer 
mere end 49 % af stemmerettighederne

Or. en

Ændringsforslag 802
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Anden del – artikel 28 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) være styret af lokalsamfundet ved lokale 
aktionsgrupper, der består af 
repræsentanter for de lokale offentlige og 
private socioøkonomiske interesser, hvor 

b) være styret af lokalsamfundet ved lokale 
aktionsgrupper, der består af 
repræsentanter for de lokale offentlige og 
private socioøkonomiske interesser, hvor 
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hverken den offentlige sektor eller en 
enkelt interessegruppe på det 
beslutningstagende niveau repræsenterer 
mere end 49 % af stemmerettighederne

hverken den offentlige sektor eller en 
enkelt interessegruppe på det 
beslutningstagende niveau repræsenterer 
mere end 49 % af stemmerettighederne 
med forbehold for undtagelser fastsat i de 
operationelle programmer i forbindelse 
med eksisterende institutionelle 
udviklingsstrukturer, og som giver 
mulighed for andre 
afstemningsbetingelser

Or. it

Ændringsforslag 803
Catherine Bearder

Forslag til forordning
Anden del – artikel 28 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) være styret af lokalsamfundet ved lokale 
aktionsgrupper, der består af 
repræsentanter for de lokale offentlige og 
private socioøkonomiske interesser, hvor 
hverken den offentlige sektor eller en 
enkelt interessegruppe på det 
beslutningstagende niveau repræsenterer 
mere end 49 % af stemmerettighederne

b) være styret af lokalsamfundet ved lokale 
aktionsgrupper, der består af 
repræsentanter for de lokale offentlige og 
private socioøkonomiske interesser, hvor 
hverken den offentlige sektor eller en 
enkelt interessegruppe på det 
beslutningstagende niveau i princippet 
repræsenterer mere end 49 % af 
stemmerettighederne med de undtagelser, 
som fremgår af de operationelle 
programmer for eksisterende 
institutionaliserede 
lokaludviklingsstrukturer med forskellige 
stemmeordninger

Or. en

Ændringsforslag 804
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
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Anden del – artikel 28 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) gennemføres via integrerede og 
tværsektorielle områdebaserede 
lokaludviklingsstrategier

c) gennemføres via integrerede og 
tværsektorielle områdebaserede 
bæredygtige lokaludviklingsstrategier 
under hensyntagen til de langsigtede
virkninger

Or. en

Ændringsforslag 805
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Jean-Paul 
Besset, Catherine Grèze, Ana Miranda

Forslag til forordning
Anden del – artikel 28 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) være udformet med henblik på at tage 
hensyn til lokale behov og lokalt potentiale 
og omfatte nyskabende elementer i den 
lokale sammenhæng, networking og, hvis 
det er relevant, samarbejde.

d) være udformet med henblik på at tage 
hensyn til lokale behov og lokalt potentiale 
og omfatte nyskabende og sociokulturelle 
elementer i den lokale sammenhæng, 
networking og, hvis det er relevant, 
samarbejde.

Or. en

Ændringsforslag 806
Fiorello Provera

Forslag til forordning
Anden del – artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støtten fra FSR-fondene til 
lokaludviklingen skal være 
sammenhængende og samordnet mellem 
FSR-fondene indbyrdes. Dette skal bl.a. 
sikres gennem koordineret 
kapacitetsopbygning, udvælgelse, 

2. Støtten fra FSR-fondene til 
lokaludviklingen skal være 
sammenhængende og samordnet mellem 
FSR-fondene indbyrdes. Dette skal bl.a. 
sikres gennem koordineret 
kapacitetsopbygning, udvælgelse, 
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godkendelse og finansiering af 
lokaludviklingsstrategier og 
lokaludviklingsgrupper.

godkendelse og finansiering af 
lokaludviklingsstrategier og 
lokaludviklingsgrupper i samarbejde med 
de lokale myndigheder.

Or. fr

Ændringsforslag 807
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Anden del – artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støtten fra FSR-fondene til 
lokaludviklingen skal være 
sammenhængende og samordnet mellem 
FSR-fondene indbyrdes. Dette skal bl.a. 
sikres gennem koordineret 
kapacitetsopbygning, udvælgelse, 
godkendelse og finansiering af 
lokaludviklingsstrategier og 
lokaludviklingsgrupper.

2. Støtten fra FSR-fondene til 
lokaludviklingen skal være
sammenhængende og samordnet mellem 
FSR-fondene indbyrdes. Dette skal bl.a. 
sikres gennem koordineret 
kapacitetsopbygning, udvælgelse, 
godkendelse og finansiering af 
lokaludviklingsstrategier og 
lokaludviklingsgrupper med de lokale 
myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 808
Catherine Bearder

Forslag til forordning
Anden del – artikel 28 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28a
Disse bestemmelser om lokaludvikling er 
en forudsætning for etableringen af 
bymæssige og integrerede territoriale 
investeringer som nævnt i artikel 93 i 
denne forordning og artikel 7 i forordning 
(EU) nr. (…)/2012
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Or. en

Ændringsforslag 809
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Anden del – artikel 29 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En lokaludviklingsstrategi skal som 
minimum omfatte følgende elementer:

1. En bæredygtig lokaludviklingsstrategi 
skal som minimum omfatte følgende 
elementer:

Or. en

Ændringsforslag 810
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Anden del – artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) afgrænsning af det område og den 
befolkning, strategien omfatter

a) afgrænsning af det område og den 
befolkning, strategien omfatter afhængig 
af de lokale territoriers funktionsmåde og 
forbindelserne mellem by og land

Or. en

Ændringsforslag 811
Fiorello Provera

Forslag til forordning
Anden del – artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) afgrænsning af det område og den 
befolkning, strategien omfatter

a) afgrænsning af det område og den 
befolkning, strategien omfatter, under 
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hensyntagen til lokalområdernes 
funktionalitet og forbindelserne mellem 
by og land

Or. fr

Ændringsforslag 812
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Anden del – artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) afgrænsning af det område og den 
befolkning, strategien omfatter

a) afgrænsning af det område og den 
befolkning, strategien omfatter, afhængig 
af de lokale territoriers funktionsmåde og 
forbindelserne mellem by og land

Or. en

Ændringsforslag 813
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Forslag til forordning
Anden del – artikel 29 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en beskrivelse af strategien og dens mål, 
en beskrivelse af strategiens integrerede og 
nyskabende karakter og et hierarki af 
målsætninger, herunder klare og målbare 
mål for output eller resultater. Strategien 
skal hænge sammen med de relevante 
programmer under alle involverede FSR-
fonde

c) en beskrivelse af strategien og dens mål, 
en beskrivelse af strategiens integrerede og 
nyskabende karakter og et hierarki af 
målsætninger, herunder klare og målbare 
mål for output eller resultater. Strategien 
skal hænge sammen med de relevante 
offentlige myndigheders strategier og 
programmer under alle involverede FSR-
fonde

Or. en
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Ændringsforslag 814
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Anden del – artikel 29 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en beskrivelse af strategien og dens mål, 
en beskrivelse af strategiens integrerede 
og nyskabende karakter og et hierarki af 
målsætninger, herunder klare og målbare 
mål for output eller resultater. Strategien 
skal hænge sammen med de relevante 
programmer under alle involverede FSR-
fonde

c) en beskrivelse af strategien og dens mål, 
der bekræfter den integrerede karakter 
heraf; det gælder navnlig strategier i 
bynære områder, som inddrager partnere 
i både by og land

Or. fr

Ændringsforslag 815
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana

Forslag til forordning
Anden del – artikel 29 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en beskrivelse af strategien og dens mål, 
en beskrivelse af strategiens integrerede 
og nyskabende karakter og et hierarki af 
målsætninger, herunder klare og målbare 
mål for output eller resultater. Strategien 
skal hænge sammen med de relevante 
programmer under alle involverede FSR-
fonde

c) en beskrivelse af strategien og dens mål
med fokus på dens integrerede karakter, 
navnlig med hensyn til strategier for 
bynære og funktionelle områder, 
herunder både partnere i byerne og
aktører i landdistrikterne

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt for de lokaludviklingsstrategier, der gennemføres for at fremme forbindelserne 
mellem by og land. Endvidere bør lokale aktører i bynære områder inddrages fuldt ud i disse 
lokaludviklingsstrategier.
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Ændringsforslag 816
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Anden del – artikel 29 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en beskrivelse af strategien og dens mål, 
en beskrivelse af strategiens integrerede og 
nyskabende karakter og et hierarki af 
målsætninger, herunder klare og målbare 
mål for output eller resultater. Strategien 
skal hænge sammen med de relevante 
programmer under alle involverede FSR-
fonde

c) en beskrivelse af strategien og dens mål, 
en beskrivelse af strategiens integrerede og 
nyskabende karakter og et hierarki af 
målsætninger, herunder klare og målbare 
mål for output eller resultater. Strategien 
skal hænge sammen med de relevante 
programmer under alle involverede FSR-
fonde samt med de horisontale mål, der er 
fastlagt i artikel 6, 7 og 8 i denne 
forordning

Or. en

Ændringsforslag 817
Catherine Bearder

Forslag til forordning
Anden del – artikel 29 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) finansieringsplanen for strategien, 
herunder den planlagte tildeling fra hver af 
FSR-fondene.

g) finansieringsplanen for strategien, 
herunder den planlagte tildeling fra hver af 
FSR-fondene og navnlig anvendelse af 
integrerede territoriale investeringer, 
bæredygtig byudvikling og fælles 
handlingsplaner.

Or. en

Ændringsforslag 818
László Surján

Forslag til forordning
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Anden del – artikel 29 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) grundig planlægning af 
kapacitetsopbygning for lokale aktører, 
støttemodtagere, potentielle partnere med 
hensyn til udarbejdelse og gennemførelse 
af projekter baseret på områdets konkrete 
behov

Or. en

Ændringsforslag 819
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Anden del – artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastlægger kriterier for 
udvælgelse af lokaludviklingsstrategier. De
fondsspecifikke regler kan fastsætte 
udvælgelseskriterier.

2. Medlemsstaterne fastlægger i samråd 
med regionale og lokale myndigheder i 
overensstemmelse med principperne i 
artikel 4, stk. 4, og artikel 5 kriterier for 
udvælgelse af lokaludviklingsstrategier. De 
fondsspecifikke regler kan fastsætte 
udvælgelseskriterier.

Or. fr

Ændringsforslag 820
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Anden del – artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastlægger kriterier for 
udvælgelse af lokaludviklingsstrategier. De 
fondsspecifikke regler kan fastsætte 
udvælgelseskriterier.

2. Medlemsstaterne fastlægger kriterier for 
udvælgelse af bæredygtige 
lokaludviklingsstrategier. De 
fondsspecifikke regler kan fastsætte 
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udvælgelseskriterier.

Or. en

Ændringsforslag 821
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Anden del – artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Lokaludviklingsstrategier udvælges af et 
udvælgelsesudvalg, der er nedsat til dette 
formål af programmernes relevante 
forvaltningsmyndigheder.

3. Lokaludviklingsstrategier udvælges af et 
udvælgelsesudvalg, der er nedsat til dette 
formål af programmernes relevante 
forvaltningsmyndigheder, og de partnere, 
der er nævnt i artikel 5, navnlig 
arbejdsmarkedets parter, er medlemmer af 
dette udvalg.

Or. en

Ændringsforslag 822
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Anden del – artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Lokaludviklingsstrategier udvælges af 
et udvælgelsesudvalg, der er nedsat til dette 
formål af programmernes relevante 
forvaltningsmyndigheder.

3. Bæredygtige lokaludviklingsstrategier 
udvælges af et udvælgelsesudvalg, der er 
nedsat til dette formål af programmernes 
relevante forvaltningsmyndigheder. 
Partnerne i artikel 5 skal være korrekt 
repræsenteret i dette udvalg.

Or. en

Ændringsforslag 823
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Anden del – artikel 29 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Udvælgelse og godkendelse af 
bæredygtige lokaludviklingsstrategier, som 
udformes og gennemføres af eksisterende 
lokale aktionsgrupper, skal være afsluttet 
senest den 31. december 2015, og 
udvælgelse og godkendelse med henblik 
på lokaludviklingsstrategier foreslået af 
nyoprettede lokale aktionsgrupper skal 
være afsluttet senest den 31. december 
2016.

Or. en

Ændringsforslag 824
Fiorello Provera

Forslag til forordning
Anden del – artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I forvaltningsmyndighedens afgørelse 
om at godkende en lokaludviklingsstrategi 
fastsættes tildelingerne fra hver enkelt 
FSR-fond. Deri fastsættes endvidere, 
hvilke funktioner de myndigheder, der er 
ansvarlige for gennemførelsen af de 
relevante programmer, skal have med 
hensyn til gennemførelsesopgaver 
vedrørende strategien.

5. I forvaltningsmyndighedens afgørelse 
om at godkende en lokaludviklingsstrategi 
fastsættes tildelingerne fra hver enkelt 
FSR-fond. Deri fastsættes endvidere, 
hvilke funktioner de lokale myndigheder, 
der er ansvarlige for gennemførelsen af de 
relevante programmer, skal have med 
hensyn til gennemførelsesopgaver 
vedrørende strategien.

Or. fr

Ændringsforslag 825
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Forslag til forordning
Anden del – artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I forvaltningsmyndighedens afgørelse 
om at godkende en lokaludviklingsstrategi 
fastsættes tildelingerne fra hver enkelt 
FSR-fond. Deri fastsættes endvidere, 
hvilke funktioner de myndigheder, der er 
ansvarlige for gennemførelsen af de 
relevante programmer, skal have med 
hensyn til gennemførelsesopgaver 
vedrørende strategien.

5. I forvaltningsmyndighedens afgørelse 
om at godkende en bæredygtig
lokaludviklingsstrategi fastsættes 
tildelingerne fra hver enkelt FSR-fond. 
Deri fastsættes endvidere, hvilke 
funktioner de myndigheder, der er 
ansvarlige for gennemførelsen af de 
relevante programmer, skal have med 
hensyn til gennemførelsesopgaver 
vedrørende strategien.

Or. en

Ændringsforslag 826
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Anden del – artikel 29 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i overens-
stemmelse med artikel 142 vedrørende 
afgrænsningen af det område og den 
befolkning, der er omfattet af den strategi, 
der er omhandlet i artikel 1, litra a).

udgår

Or. en

Begrundelse

Brugen af delegerede retsakter til afgrænsning af det område og den befolkning, der er 
omfattet er lokaludviklingsstrategien, er for omfattende. Lokale og regionale myndigheder er 
typisk ansvarlige for sådanne opgaver, eftersom der er behov for detaljeret lokal viden.

Ændringsforslag 827
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Forslag til forordning
Anden del – artikel 29 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i overens-
stemmelse med artikel 142 vedrørende 
afgrænsningen af det område og den 
befolkning, der er omfattet af den strategi, 
der er omhandlet i artikel 1, litra a).

udgår

Or. es

Ændringsforslag 828
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Anden del – artikel 29 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i overens-
stemmelse med artikel 142 vedrørende
afgrænsningen af det område og den 
befolkning, der er omfattet af den strategi, 
der er omhandlet i artikel 1, litra a).

6. I overensstemmelse med de regler, der 
er fastsat af Europa-Kommissionen, 
foretages afgrænsningen af det område og 
den befolkning, der er omfattet af
lokaludviklingsstrategien, af de 
myndigheder, som har ansvar for 
programmeringen på det mest egnede 
territoriale niveau på grundlag af de 
reelle socioøkonomiske betingelser, der 
eksisterer på lokalt plan.

Or. it

Begrundelse

Hvad angår Leader samt de minimumsterritorier og det minimumsareal, som kan vælges af 
forvaltningsmyndigheden, bør man præcisere, at Kommissionen opstiller en hovedregel, der 
senere tilpasses under hensyntagen til de forskellige regionale og lokale forhold og under 
fuldt hensyn til subsidiaritetsaspektet.

Ændringsforslag 829
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Anden del – artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Lokale aktionsgrupper skal udforme og 
gennemføre lokaludviklingsstrategierne.

Lokale aktionsgrupper skal udforme og 
gennemføre de bæredygtige
lokaludviklingsstrategier.

Or. en

Ændringsforslag 830
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Anden del – artikel 30 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastlægger, hvilke 
funktioner henholdsvis den lokale 
aktionsgruppe og de myndigheder, der er 
ansvarlige for gennemførelsen af de 
relevante operationelle programmer, skal 
have med hensyn til 
gennemførelsesopgaver vedrørende 
strategien.

Medlemsstaterne fastlægger i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 4, stk. 4, hvilke funktioner 
henholdsvis den lokale aktionsgruppe og 
de myndigheder, der er ansvarlige for 
gennemførelsen af de relevante 
operationelle programmer, skal have med 
hensyn til gennemførelsesopgaver 
vedrørende strategien.

Or. fr

Ændringsforslag 831
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Anden del – artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forvaltningsmyndigheden sikrer, at de 
lokale aktionsgrupper enten udvælger én 
partner i gruppen til at være ledende 
partner i administrative og finansielle 
spørgsmål eller slutter sig sammen i en 

2. Forvaltningsmyndigheden sikrer, at de 
lokale aktionsgrupper enten udvælger én 
lokal myndighed i gruppen til at være 
ledende partner i administrative og 
finansielle spørgsmål eller slutter sig 
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lovmæssigt oprettet fælles struktur. sammen i en lovmæssigt oprettet fælles 
offentlig struktur. Uanset hvilken løsning 
der vælges, bør forvaltningsmyndigheden 
træffe foranstaltninger til at vurdere den 
udpegede ledende partners eller den 
oprettede fælles strukturs projekt- og 
programforvaltningskompetencer. 

Or. en

Ændringsforslag 832
Fiorello Provera

Forslag til forordning
Anden del – artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forvaltningsmyndigheden sikrer, at de 
lokale aktionsgrupper enten udvælger én 
partner i gruppen til at være ledende 
partner i administrative og finansielle 
spørgsmål eller slutter sig sammen i en 
lovmæssigt oprettet fælles struktur.

2. Forvaltningsmyndigheden sikrer, at de 
lokale aktionsgrupper enten udvælger én 
lokal myndighed i gruppen til at være 
ledende partner i administrative og 
finansielle spørgsmål eller slutter sig 
sammen i en lovmæssigt oprettet fælles 
offentlig struktur.

Or. fr

Ændringsforslag 833
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Anden del – artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forvaltningsmyndigheden sikrer, at de 
lokale aktionsgrupper enten udvælger én 
partner i gruppen til at være ledende 
partner i administrative og finansielle 
spørgsmål eller slutter sig sammen i en 
lovmæssigt oprettet fælles struktur.

2. Forvaltningsmyndigheden sikrer, at de 
lokale aktionsgrupper enten udvælger én 
lokal myndighed i gruppen til at være 
ledende partner i administrative og 
finansielle spørgsmål eller slutter sig 
sammen i en lovmæssigt oprettet fælles 
offentlig struktur.
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Or. en

Ændringsforslag 834
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Anden del – artikel 30 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) opbygning af lokale aktørers evne til at 
udvikle og gennemføre operationer

a) opbygning af lokale aktørers evne til at 
udvikle og gennemføre operationer og 
aktivt fremme indførelse af projekt- og 
programforvaltningsevner og 
-færdigheder blandt dem

Or. en

Ændringsforslag 835
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Anden del – artikel 30 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udarbejdelse af en ikke-diskriminerende 
og gennemsigtig udvælgelsesprocedure og 
kriterier for udvælgelsen af operationer, så 
interessekonflikter undgås, som sikrer, at 
mindst 50 % af stemmerne i afgørelserne 
om udvælgelse er fra andre partnere end 
den offentlige sektor, indførelse af 
mulighed for at klage over afgørelser om 
udvælgelse og sikring af, at udvælgelse kan 
ske ved skriftlig procedure

b) udarbejdelse af en ikke-diskriminerende 
og gennemsigtig udvælgelsesprocedure og 
kriterier for udvælgelsen af operationer, så 
interessekonflikter undgås, som sikrer, at 
mindst 50 % af stemmerne i afgørelserne 
om udvælgelse er fra andre partnere end 
den offentlige sektor (private partnere og 
organisationer), indførelse af mulighed for 
at klage over afgørelser om udvælgelse og 
sikring af, at udvælgelse kan ske ved 
skriftlig procedure

Or. en

Ændringsforslag 836
Fiorello Provera
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Forslag til forordning
Anden del – artikel 30 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udarbejdelse af en ikke-diskriminerende 
og gennemsigtig udvælgelsesprocedure og 
kriterier for udvælgelsen af operationer, så 
interessekonflikter undgås, som sikrer, at 
mindst 50 % af stemmerne i afgørelserne 
om udvælgelse er fra andre partnere end
den offentlige sektor, indførelse af 
mulighed for at klage over afgørelser om 
udvælgelse og sikring af, at udvælgelse kan 
ske ved skriftlig procedure

b) udarbejdelse af en ikke-diskriminerende 
og gennemsigtig udvælgelsesprocedure og 
kriterier for udvælgelsen af operationer, så 
interessekonflikter undgås, som sikrer, at 
mindst 40 % af stemmerne i afgørelserne 
om udvælgelse er fra partnere fra den 
private sektor eller foreningssektoren, 
indførelse af mulighed for at klage over 
afgørelser om udvælgelse og sikring af, at 
udvælgelse kan ske ved skriftlig procedure

Or. fr

Ændringsforslag 837
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Anden del – artikel 30 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udarbejdelse af en ikke-diskriminerende 
og gennemsigtig udvælgelsesprocedure og 
kriterier for udvælgelsen af operationer, så 
interessekonflikter undgås, som sikrer, at 
mindst 50 % af stemmerne i afgørelserne 
om udvælgelse er fra andre partnere end 
den offentlige sektor, indførelse af 
mulighed for at klage over afgørelser om 
udvælgelse og sikring af, at udvælgelse kan 
ske ved skriftlig procedure

b) udarbejdelse af en ligestillingsbaseret, 
ikke-diskriminerende og gennemsigtig 
udvælgelsesprocedure og kriterier for 
udvælgelsen af operationer, så 
interessekonflikter undgås, som sikrer, at 
mindst 50 % af stemmerne i afgørelserne 
om udvælgelse er fra andre partnere end 
den offentlige sektor, indførelse af 
mulighed for at klage over afgørelser om 
udvælgelse og sikring af, at udvælgelse kan 
ske ved skriftlig procedure

Or. en

Ændringsforslag 838
Bogusław Sonik
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Forslag til forordning
Anden del – artikel 30 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udarbejdelse af en ikke-diskriminerende 
og gennemsigtig udvælgelsesprocedure og 
kriterier for udvælgelsen af operationer, så 
interessekonflikter undgås, som sikrer, at 
mindst 50 % af stemmerne i afgørelserne 
om udvælgelse er fra andre partnere end 
den offentlige sektor, indførelse af 
mulighed for at klage over afgørelser om 
udvælgelse og sikring af, at udvælgelse kan 
ske ved skriftlig procedure

b) udarbejdelse af en ikke-diskriminerende 
og gennemsigtig udvælgelsesprocedure og 
kriterier for udvælgelsen af operationer, så 
interessekonflikter undgås, som sikrer, at 
mindst 40 % af stemmerne i afgørelserne 
om udvælgelse er fra andre partnere end 
den offentlige sektor (private partnere og 
organisationer), indførelse af mulighed for 
at klage over afgørelser om udvælgelse og 
sikring af, at udvælgelse kan ske ved 
skriftlig procedure

Or. en

Ændringsforslag 839
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Anden del – artikel 30 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) sikring af sammenhæng med 
lokaludviklingsstrategien ved udvælgelsen 
af operationer ved at prioritere dem efter 
deres bidrag til at imødekomme 
strategimålene

c) sikring af sammenhæng med den 
bæredygtige lokaludviklingsstrategi ved 
udvælgelsen af operationer ved at prioritere 
dem efter deres bidrag til at imødekomme 
strategimålene

Or. en

Ændringsforslag 840
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
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Anden del – artikel 30 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) sikring af sammenhæng med
lokaludviklingsstrategien ved udvælgelsen 
af operationer ved at prioritere dem efter 
deres bidrag til at imødekomme 
strategimålene

c) sikre implementeringen af 
lokaludviklingsstrategien ved udvælgelsen 
af operationer og støtteberettigede 
investeringer ved at prioritere dem efter 
deres bidrag til at imødekomme 
handlingsplanerne og strategimålene

Or. pt

Begrundelse

Det er af afgørende vigtighed, at de lokale aktionsgrupper har som hovedopgave at sikre 
gennemførelsen af de allerede fastsatte lokaludviklingsstrategier, og at de ikke foretager 
konstante ændringer af en allerede godkendt strategi. Hensigten er, at de lokale 
aktionsgrupper fastsætter de berettigede instrumenter og handlingsplanen med henblik på at 
sikre den maksimale implementering af den godkendte strategi.

Ændringsforslag 841
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Anden del – artikel 31 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udgifter til forberedelsesstøtte a) udgifter til forberedelsesstøtte og 
udvikling af strategier for lokaludvikling

Or. pt

Begrundelse

Alle udgifter til udformning af lokaludviklingsstrategier bør finansieres, navnlig 
undersøgelser, projekter, strategiske analyser og alle investeringer, for at kunne bestemme 
den korrekte implementeringsstrategi.

Ændringsforslag 842
László Surján

Forslag til forordning
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Anden del – artikel 31 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) kapacitetsopbygning, uddannelse af 
lokale aktører i planlægning, udformning 
og gennemførelse af programmer

Or. en

Ændringsforslag 843
Jens Nilsson

Forslag til forordning
Anden del – artikel 32 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FSR-fondene kan anvendes til at støtte 
finansielle instrumenter under et program, 
herunder når det organiseres via fonde af 
fonde, for at bidrage til realiseringen af 
specifikke mål, som er fastsat under en 
prioritet, baseret på en forhåndsvurdering, 
som har påvist markedssvigt eller 
suboptimale investeringsforhold og 
investeringsbehov.

De fonde, der er omfattet af den fælles 
forordning, kan anvendes til at støtte 
finansielle instrumenter under et program, 
herunder når det organiseres via fonde af 
fonde, for at bidrage til realiseringen af 
specifikke mål, som er fastsat under en 
prioritet, baseret på en forhåndsvurdering, 
som udarbejdes i overensstemmelse med 
reglerne i bilag XX, som har påvist 
markedssvigt eller suboptimale 
investeringsforhold og investeringsbehov. 
Medlemsstaterne bør gøre det lettere at 
anvende finansielle instrumenter

Or. xm

Begrundelse

Medlemsstaterne skal arbejde på at fjerne administrative og juridiske hindringer for 
anvendelsen af finansielle instrumenter. I dag er der visse regioner i Europa, som ikke kan 
udnytte de finansielle instrumenter, som bl.a. strukturfondene stiller til rådighed. Dette 
forhindrer i sig selv, at fondene virker bedst muligt.

Ændringsforslag 844
Mojca Kleva
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Forslag til forordning
Anden del – artikel 32 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FSR-fondene kan anvendes til at støtte 
finansielle instrumenter under et program, 
herunder når det organiseres via fonde af 
fonde, for at bidrage til realiseringen af 
specifikke mål, som er fastsat under en 
prioritet, baseret på en forhåndsvurdering, 
som har påvist markedssvigt eller 
suboptimale investeringsforhold og 
investeringsbehov.

De fonde, der er omfattet af den generelle 
forordning, kan anvendes til at støtte 
finansielle instrumenter under et program, 
herunder når det organiseres via fonde af 
fonde, for at bidrage til realiseringen af 
tematiske og specifikke mål, som er fastsat 
under en prioritet, baseret på en 
forhåndsvurdering, som har dokumenteret 
markedssvigt eller suboptimale 
investeringsforhold og investeringsbehov.

Or. en

Ændringsforslag 845
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 32 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FSR-fondene kan anvendes til at støtte 
finansielle instrumenter under et program, 
herunder når det organiseres via fonde af 
fonde, for at bidrage til realiseringen af 
specifikke mål, som er fastsat under en 
prioritet, baseret på en forhåndsvurdering, 
som har påvist markedssvigt eller 
suboptimale investeringsforhold og 
investeringsbehov.

FSR-fondene kan anvendes til at støtte 
finansielle instrumenter under et program
eller et program for en makroregional 
udviklingsfond, herunder når et sådant 
program for en makroregional 
udviklingsfond organiseres via fonde af 
fonde, for at bidrage til realiseringen af 
specifikke mål, som er fastsat under en 
prioritet, baseret på en forhåndsvurdering, 
som har påvist markedssvigt eller 
suboptimale investeringsforhold og 
investeringsbehov.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.
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Ændringsforslag 846
Richard Seeber

Forslag til forordning
Anden del – artikel 32 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FSR-fondene kan anvendes til at støtte 
finansielle instrumenter under et program, 
herunder når det organiseres via fonde af 
fonde, for at bidrage til realiseringen af 
specifikke mål, som er fastsat under en 
prioritet, baseret på en forhåndsvurdering, 
som har påvist markedssvigt eller 
suboptimale investeringsforhold og 
investeringsbehov.

FSR-fondene kan anvendes til at støtte 
finansielle instrumenter under et program, 
herunder når det organiseres via fonde af 
fonde, for at bidrage til realiseringen af 
specifikke mål, som er fastsat under en 
prioritet.

Or. en

Ændringsforslag 847
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Anden del – artikel 32 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finansielle instrumenter kan kombineres 
med tilskud, rentegodtgørelser og tilskud 
til garantigebyrer. I sådant tilfælde skal 
der føres særskilte optegnelser for hver 
finansieringsform.

Finansielle instrumenter kan kombineres 
med tilskud, rentegodtgørelser og tilskud 
til garantigebyrer.

Or. de

Ændringsforslag 848
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
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Anden del – artikel 32 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finansielle instrumenter kan kombineres 
med tilskud, rentegodtgørelser og tilskud 
til garantigebyrer. I sådant tilfælde skal der 
føres særskilte optegnelser for hver 
finansieringsform.

Finansielle instrumenter kan kombineres 
med tilskud, rentegodtgørelser, 
mikrokreditter og tilskud til 
garantigebyrer. I sådant tilfælde skal der 
føres særskilte optegnelser for hver 
finansieringsform.

Or. en

Ændringsforslag 849
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Anden del – artikel 32 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende nærmere bestemmelser om 
forhåndsvurdering af finansielle 
instrumenter, kombinationen af støtte til 
endelige modtagere via tilskud, 
rentegodtgørelser, tilskud til 
garantigebyrer og finansielle 
instrumenter, supplerende særlige regler 
om udgifternes støtteberettigelse og 
bestemmelser om, hvilke typer aktiviteter 
der ikke støttes via finansielle 
instrumenter.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 850
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Forslag til forordning



AM\903903DA.doc 37/166 PE491.054v01-00

DA

Anden del – artikel 32 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende nærmere bestemmelser om 
forhåndsvurdering af finansielle 
instrumenter, kombinationen af støtte til 
endelige modtagere via tilskud, 
rentegodtgørelser, tilskud til 
garantigebyrer og finansielle 
instrumenter, supplerende særlige regler 
om udgifternes støtteberettigelse og 
bestemmelser om, hvilke typer aktiviteter 
der ikke støttes via finansielle 
instrumenter.

I gennemførelsesretsakterne fastsætter 
Kommissionen ensartede betingelser for 
forhåndsvurderingen af finansielle 
instrumenter. Gennemførelsesretsakterne 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 143, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Udeladelse pga. tilstrækkelig forklaring i stk. 2. Støttekravene forbliver uberørt heraf. Risiko 
for tung bureaukrati uden merværdi. Af hensyn til retssikkerheden ingen delegerede retsakter 
i forbindelse med forhåndsvurderingen, men derimod bestemmelser i 
gennemførelsesforordningen. Udeladelse af Kommissionens beføjelse til kombination, da 
støttebestemmelserne regulerer dette på tilstrækkelig vis. Undgåelse af særlige rettigheder for 
finansielle instrumenter. Resterende bestemmelser i artikel 35a.

Ændringsforslag 851
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Anden del – artikel 32 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende nærmere bestemmelser om 
forhåndsvurdering af finansielle 
instrumenter, kombinationen af støtte til 
endelige modtagere via tilskud, 

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende nærmere bestemmelser om 
forhåndsvurdering af finansielle 
instrumenter, kombinationen af støtte til 
endelige modtagere via tilskud, 
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rentegodtgørelser, tilskud til garantigebyrer 
og finansielle instrumenter, supplerende 
særlige regler om udgifternes 
støtteberettigelse og bestemmelser om, 
hvilke typer aktiviteter der ikke støttes via 
finansielle instrumenter.

rentegodtgørelser, tilskud til 
garantigebyrer, mikrokreditter og 
finansielle instrumenter, supplerende 
særlige regler om udgifternes 
støtteberettigelse og bestemmelser om, 
hvilke typer aktiviteter der ikke støttes via 
finansielle instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 852
Markus Pieper, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Anden del – artikel 32 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Bestemmelser, som ikke er indeholdt i 
dette afsnit, finder udelukkende 
anvendelse på aktionen hhv. 
støttemodtageren (det finansielle 
instrument).

Or. de

Begrundelse

Tydeliggørelse af, at den støttede slutmodtager ikke er adressat af standarder, som ikke er 
indeholdt i dette afsnit (f.eks. uregelmæssigheder, indtægtsskabende projekter, bæredygtighed 
af aktioner).

Ændringsforslag 853
Markus Pieper, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Anden del – artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bidrag i naturalier er ikke 
støtteberettigede udgifter inden for 
finansielle instrumenter, undtagen bidrag i 

3. Bidrag i naturalier er ikke 
støtteberettigede udgifter inden for 
finansielle instrumenter, undtagen bidrag i 
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form af jord eller fast ejendom i 
forbindelse med investeringer med henblik 
på at støtte byudvikling og byfornyelse, 
hvor jord eller fast ejendom udgør en del af 
investeringen. Sådanne bidrag i form af 
jord eller fast ejendom er støtteberettigede, 
forudsat at betingelserne i artikel 59 er 
opfyldt.

form af jord eller fast ejendom i 
forbindelse med investeringer med henblik 
på at støtte byudvikling og byfornyelse, 
hvor jord eller fast ejendom udgør en del af 
investeringen. Sådanne bidrag i form af 
jord eller fast ejendom er støtteberettigede, 
forudsat at betingelserne i artikel 59 er 
opfyldt uden hensyntagen til 
grænseværdien i artikel 59, stk. 3, litra b).

Or. de

Begrundelse

Økonomisk urealistisk tilgang, hvad angår priserne på fast ejendom i metropolerne.

Ændringsforslag 854
Mojca Kleva

Forslag til forordning
Anden del – artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Finansforordningens afsnit VIII finder 
anvendelse på finansielle instrumenter 
omhandlet i stk. 1, litra a). Bidrag fra FSR-
fondene til finansielle instrumenter i 
henhold til stk. 1, litra a), anbringes på 
særskilte konti og anvendes i 
overensstemmelse med de respektive FSR-
fondes målsætninger til at støtte aktioner 
og endelige modtagere, der er i 
overensstemmelse med det eller de 
programmer, som de pågældende bidrag 
kommer fra.

2. Finansforordningens afsnit VIII finder 
anvendelse på finansielle instrumenter 
omhandlet i stk. 1, litra a). Bidrag fra de 
fonde, der er omfattet af den generelle 
forordning, til finansielle instrumenter i 
henhold til stk. 1, litra a), anbringes på 
særskilte konti og anvendes i 
overensstemmelse med målsætningerne 
for de respektive fonde, der er omfattet af 
den generelle forordning, til at støtte 
aktioner og endelige modtagere, der er i 
overensstemmelse med det eller de 
programmer, som de pågældende bidrag 
kommer fra.

Or. en

Ændringsforslag 855
Monika Smolková, Anna Záborská



PE491.054v01-00 40/166 AM\903903DA.doc

DA

Forslag til forordning
Anden del – artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Finansforordningens afsnit VIII finder 
anvendelse på finansielle instrumenter 
omhandlet i stk. 1, litra a). Bidrag fra FSR-
fondene til finansielle instrumenter i 
henhold til stk. 1, litra a), anbringes på 
særskilte konti og anvendes i 
overensstemmelse med de respektive FSR-
fondes målsætninger til at støtte aktioner 
og endelige modtagere, der er i 
overensstemmelse med det eller de 
programmer, som de pågældende bidrag 
kommer fra.

2. Finansforordningens afsnit VIII finder 
anvendelse på finansielle instrumenter 
omhandlet i stk. 1, litra a). Bidrag fra FSR-
fondene til finansielle instrumenter i 
henhold til stk. 1, litra a), anbringes på 
særskilte konti og anvendes i 
overensstemmelse med de respektive FSR-
fondes målsætninger til at støtte aktioner 
og endelige modtagere, der er i 
overensstemmelse med det eller de 
programmer eller programmet for en 
makroregional udviklingsfond, som de 
pågældende bidrag kommer fra.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 856
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Anden del – artikel 33 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager ved hjælp af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 142 særlige bestemmelser om 
visse typer af finansielle instrumenter, 
som er omhandlet i litra b), samt de 
produkter, der kan leveres via sådanne 
instrumenter.

udgår

Or. de
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Begrundelse

Risiko som følge af begrænsede, uforudsigelige bestemmelser. Ved produkter skal der gælde 
den størst mulige fleksibilitet.

Ændringsforslag 857
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Anden del – artikel 33 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager ved hjælp af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 142 særlige bestemmelser om 
visse typer af finansielle instrumenter, 
som er omhandlet i litra b), samt de 
produkter, der kan leveres via sådanne 
instrumenter.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 858
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Anden del – artikel 33 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager ved hjælp af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 142 særlige bestemmelser om 
visse typer af finansielle instrumenter, som 
er omhandlet i litra b), samt de produkter, 
der kan leveres via sådanne instrumenter.

Kommissionen fastlægger ved hjælp af en 
gennemførelsesforordning særlige 
bestemmelser om visse typer af finansielle 
instrumenter, som er omhandlet i litra b), 
samt de produkter, der kan leveres via 
sådanne instrumenter.

Or. es

Begrundelse

At Kommissionen kan vedtage delegerede retsakter under Jeremie-instrumentet i hele 
perioden 2014-2020 kan skabe usikkerhed med hensyn til at fastlægge retningslinjer og 
procedurer og dermed fjerne incitamentet til at deltage i dette initiativ. Det menes, at der for 
at give incitament til projekter gennem Jeremie-instrumentet bør fastlægges klare 
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forvaltningsstandarder og enkle kontrolprocedurer helt fra periodens begyndelse.

Ændringsforslag 859
Markus Pieper, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Anden del – artikel 33 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) erhverve kapitalandele i eksisterende 
eller nyoprettede juridiske enheder, 
herunder enheder finansieret via andre 
FSR-fonde, der specielt beskæftiger sig 
med at gennemføre finansielle instrumenter 
i overensstemmelse med de respektive 
FSR-fondes mål, og som vil påtage sig 
gennemførelsesopgaver; støtten til sådanne 
investeringer må kun omfatte de beløb, der 
er nødvendige for at gennemføre nye
finansielle instrumenter, der er i 
overensstemmelse med denne forordnings 
mål eller

a) erhverve kapitalandele i eksisterende 
eller nyoprettede juridiske enheder, 
herunder enheder finansieret via andre 
FSR-fonde, der specielt beskæftiger sig 
med at gennemføre finansielle instrumenter 
i overensstemmelse med de respektive 
FSR-fondes mål, og som vil påtage sig 
gennemførelsesopgaver; støtten til sådanne 
investeringer må kun omfatte de beløb, der 
er nødvendige for at gennemføre 
finansielle instrumenter, der er i 
overensstemmelse med denne forordnings 
mål eller

Or. de

Begrundelse

Både eksisterende og nye finansielle instrumenter skal støttes.

Ændringsforslag 860
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Anden del – artikel 33 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) erhverve kapitalandele i eksisterende 
eller nyoprettede juridiske enheder, 
herunder enheder finansieret via andre 
FSR-fonde, der specielt beskæftiger sig 
med at gennemføre finansielle instrumenter 
i overensstemmelse med de respektive 

a) erhverve kapitalandele i eksisterende 
eller nyoprettede juridiske enheder, 
herunder enheder finansieret via andre 
FSR-fonde eller andre EU-instrumenter, 
der specielt beskæftiger sig med at 
gennemføre finansielle instrumenter i 
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FSR-fondes mål, og som vil påtage sig 
gennemførelsesopgaver; støtten til sådanne 
investeringer må kun omfatte de beløb, der 
er nødvendige for at gennemføre nye 
finansielle instrumenter, der er i 
overensstemmelse med denne forordnings 
mål eller

overensstemmelse med de respektive FSR-
fondes mål, og som vil påtage sig 
gennemførelsesopgaver; støtten til sådanne 
investeringer må kun omfatte de beløb, der 
er nødvendige for at gennemføre nye 
finansielle instrumenter, der er i 
overensstemmelse med denne forordnings 
mål eller

Or. en

Ændringsforslag 861
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Anden del – artikel 33 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende nærmere bestemmelser om 
finansieringsaftaler, funktioner og 
ansvarsområder for de enheder, som har 
fået overdraget gennemførelsesopgaver, 
samt forvaltningsomkostninger og 
-gebyrer.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 862
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Anden del – artikel 33 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende nærmere bestemmelser om 
finansieringsaftaler, funktioner og 

Kommissionen vedtager ved hjælp af en 
gennemførelsesforordning nærmere 
bestemmelser om finansieringsaftaler, 
funktioner og ansvarsområder for de 
enheder, som har fået overdraget 
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ansvarsområder for de enheder, som har 
fået overdraget gennemførelsesopgaver, 
samt forvaltningsomkostninger og 
-gebyrer.

gennemførelsesopgaver, samt 
forvaltningsomkostninger og -gebyrer.

Or. es

Begrundelse

At Kommissionen kan vedtage delegerede retsakter under Jeremie-instrumentet i hele 
perioden 2014-2020 kan skabe usikkerhed med hensyn til at fastlægge retningslinjer og 
procedurer og dermed fjerne incitamentet til at deltage i dette initiativ. Det menes, at der for 
at give incitament til projekter gennem Jeremie-instrumentet bør fastlægges klare 
forvaltningsstandarder og enkle kontrolprocedurer helt fra periodens begyndelse.

Ændringsforslag 863
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Anden del – artikel 33 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende nærmere bestemmelser om 
finansieringsaftaler, funktioner og 
ansvarsområder for de enheder, som har 
fået overdraget gennemførelsesopgaver, 
samt forvaltningsomkostninger og 
-gebyrer.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
artikel 142 vedrørende nærmere 
bestemmelser om finansieringsaftaler, 
funktioner og ansvarsområder for de 
enheder, som har fået overdraget 
gennemførelsesopgaver, samt 
forvaltningsomkostninger og -gebyrer.

Or. es

Ændringsforslag 864
Markus Pieper, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Anden del – artikel 33 – stk. 4 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen vedtager i 
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gennemførelsesretsakter bestemmelser om 
finansieringsaftaler, funktioner og 
ansvarsområder for de enheder, som har 
fået overdraget gennemførelsesopgaver, 
samt forvaltningsomkostninger og -
gebyrer. Gennemførelsesretsakterne 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 143, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Vi tilslutter os argumentationen fra Rådets Juridiske Tjeneste om, at de foreslåede delegerede 
retsakter egentlig bør være gennemførelsesretsakter.

Ændringsforslag 865
Markus Pieper, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Anden del – artikel 33 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De enheder, der er omhandlet i stk. 4, 
litra b), nr. i) og ii), kan for deres del ved 
gennemførelsen af finansielle instrumenter 
gennem fonde af fonde, overdrage en del af 
gennemførelsen til finansielle formidlere, 
forudsat at disse enheder på eget ansvar 
sikrer, at de finansielle formidlere opfylder 
de kriterier, der er fastsat i artikel 57 og 
artikel 131, stk. 1, 1a og 3, i 
finansforordningen. Finansielle formidlere 
udvælges på grundlag af åbne, 
gennemsigtige, proportionale og ikke-
diskriminerende procedurer, idet 
interessekonflikter undgås.

5. De enheder, der er omhandlet i stk. 4, 
litra b), nr. i) og ii), kan for deres del ved 
gennemførelsen af finansielle instrumenter 
gennem fonde af fonde, overdrage en del af 
gennemførelsen til finansielle formidlere, 
forudsat at de finansielle formidlere 
opfylder de kriterier, der er fastsat i artikel 
57 og artikel 131, stk. 1, 1a og 3, i 
finansforordningen. Finansielle formidlere 
udvælges på grundlag af åbne, 
gennemsigtige, proportionale og ikke-
diskriminerende procedurer, idet 
interessekonflikter undgås.

Or. de

Begrundelse

Ansvar er et ubestemt retsbegreb; retsvirkningen er uklar.
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Ændringsforslag 866
Markus Pieper, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Anden del – artikel 33 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. De enheder, der er omhandlet i stk. 4, 
litra b), og som har fået overdraget 
gennemførelsesopgaver, åbner 
forvaltningskonti i eget navn og på vegne 
af forvaltningsmyndigheden. Sådanne 
forvaltningskontis aktiver forvaltes i 
overensstemmelse med princippet om 
forsvarlig økonomisk forvaltning ifølge 
relevante tilsynsregler og har en passende 
likviditet.

6. De enheder, der er omhandlet i stk. 4, 
litra b), og som har fået overdraget 
gennemførelsesopgaver, åbner 
forvaltningskonti i eget navn og på vegne 
af forvaltningsmyndigheden og afgrænser 
det finansielle instrument som en særskilt 
finansieringsblok. I dette tilfælde skelnes 
der ved hjælp af en adskilt bogføring 
mellem de nye investerede midler i det 
finansielle instrument (herunder bidrag 
fra det operationelle program) og de 
midler, der oprindeligt var til rådighed ved 
pengeinstituttet.

Or. de

Begrundelse

På grund af nogle udviklingsbankers forretningsmodeller kan finansielle instrumenter ikke 
repræsenteres ved spærrede konti. Konsekvent fortsættelse af gennemprøvede 
fremgangsmåder fra den igangværende støtteperiode.

Ændringsforslag 867
Markus Pieper, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Anden del – artikel 33 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende nærmere bestemmelser om 
specifikke bestemmelser vedrørende 
overførsel og forvaltning af aktiver, der 
forvaltes af de enheder, som har fået 
overdraget gennemførelsesopgaver, samt 

udgår
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om omregning af aktiver mellem euro og 
nationale valutaer.

Or. de

Begrundelse

Subsidiaritetsprincippet er ikke respekteret. Aftale mellem forvaltningsmyndigheden og 
organet med ansvar for gennemførelsen inden for rammerne af finansieringsaftalen.

Ændringsforslag 868
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Anden del – artikel 33 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende nærmere bestemmelser om 
specifikke bestemmelser vedrørende 
overførsel og forvaltning af aktiver, der 
forvaltes af de enheder, som har fået 
overdraget gennemførelsesopgaver, samt 
om omregning af aktiver mellem euro og 
nationale valutaer.

7. Kommissionen vedtager ved hjælp af en 
gennemførelsesforordning nærmere 
bestemmelser om specifikke bestemmelser 
vedrørende overførsel og forvaltning af 
aktiver, der forvaltes af de enheder, som 
har fået overdraget 
gennemførelsesopgaver, samt om 
omregning af aktiver mellem euro og 
nationale valutaer.

Or. es

Begrundelse

At Kommissionen kan vedtage delegerede retsakter under Jeremie-instrumentet i hele 
perioden 2014-2020 kan skabe usikkerhed med hensyn til at fastlægge retningslinjer og 
procedurer og dermed fjerne incitamentet til at deltage i dette initiativ. Det menes, at der for 
at give incitament til projekter gennem Jeremie-instrumentet bør fastlægges klare 
forvaltningsstandarder og enkle kontrolprocedurer helt fra periodens begyndelse.

Ændringsforslag 869
Mojca Kleva

Forslag til forordning
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Anden del – artikel 33 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende nærmere bestemmelser om 
specifikke bestemmelser vedrørende 
overførsel og forvaltning af aktiver, der 
forvaltes af de enheder, som har fået 
overdraget gennemførelsesopgaver, samt 
om omregning af aktiver mellem euro og 
nationale valutaer.

7. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende nærmere bestemmelser om 
specifikke bestemmelser vedrørende 
overførsel og forvaltning af aktiver, der 
forvaltes af de enheder, som har fået 
overdraget gennemførelsesopgaver, 
særlige betingelser, hvorunder andre 
bidrag til finansielle instrumenter end fra 
de fonde, der er omfattet af den generelle 
forordning, kan behandles, samt 
nationale medfinansieringsressourcer og 
om omregning af aktiver mellem euro og 
nationale valutaer.

Or. en

Ændringsforslag 870
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Anden del – artikel 33 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende nærmere bestemmelser om 
specifikke bestemmelser vedrørende 
overførsel og forvaltning af aktiver, der 
forvaltes af de enheder, som har fået 
overdraget gennemførelsesopgaver, samt 
om omregning af aktiver mellem euro og 
nationale valutaer.

7. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
artikel 142 vedrørende nærmere 
bestemmelser om specifikke bestemmelser 
vedrørende overførsel og forvaltning af 
aktiver, der forvaltes af de enheder, som 
har fået overdraget 
gennemførelsesopgaver, samt om 
omregning af aktiver mellem euro og 
nationale valutaer.

Or. es
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Ændringsforslag 871
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Anden del – artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De organer, der er godkendt i henhold 
til artikel 64, må ikke foretage 
verificeringer på stedet af operationer, der 
omfatter finansielle instrumenter, som 
gennemføres i henhold til artikel 33, stk. 
1, litra a). De modtager regelmæssige 
kontrolrapporter fra de organer, der har 
fået til opgave at gennemføre sådanne 
finansielle instrumenter.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 872
Markus Pieper, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Anden del – artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De organer, der er godkendt i henhold til 
artikel 64, må ikke foretage verificeringer 
på stedet af operationer, der omfatter 
finansielle instrumenter, som gennemføres 
i henhold til artikel 33, stk. 1, litra a). De 
modtager regelmæssige kontrolrapporter 
fra de organer, der har fået til opgave at 
gennemføre sådanne finansielle 
instrumenter.

1. De organer, der er godkendt i henhold til 
artikel 64, må ikke foretage verificeringer 
på stedet af operationer, der omfatter 
finansielle instrumenter, som gennemføres 
i henhold til artikel 33, stk. 4, litra b), nr. i)
og ii). De modtager regelmæssige 
kontrolrapporter fra de organer, der har fået 
til opgave at gennemføre sådanne 
finansielle instrumenter.

Or. de

Begrundelse

Ingen priviligering af finansielle instrumenter oprettet på EU-niveau over for statsligt 
kontrollerede udviklingsinstitutter i medlemsstaterne.
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Ændringsforslag 873
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Anden del – artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De organer, der er godkendt i henhold 
til artikel 64, må ikke foretage 
verificeringer på stedet af operationer, der 
omfatter finansielle instrumenter, som 
gennemføres i henhold til artikel 33, stk. 1, 
litra a). De modtager regelmæssige 
kontrolrapporter fra de organer, der har fået 
til opgave at gennemføre sådanne 
finansielle instrumenter.

1. Forvaltningsorganerne må ikke 
foretage verificeringer på stedet af 
operationer, der omfatter finansielle 
instrumenter, som gennemføres i henhold 
til artikel 33, stk. 1, litra a). De modtager 
regelmæssige kontrolrapporter fra de 
organer, der har fået til opgave at 
gennemføre sådanne finansielle 
instrumenter.

Or. es

Ændringsforslag 874
Markus Pieper, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Anden del – artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De organer, der har ansvaret for at 
revidere programmerne, må ikke foretage 
revisioner af operationer, der omfatter 
finansielle instrumenter, som gennemføres 
i henhold til artikel 33, stk. 1, litra a), eller 
af forvaltnings- og kontrolsystemer 
vedrørende disse instrumenter. De 
modtager regelmæssige kontrolrapporter 
fra de revisorer, der er udpeget i aftalerne 
om oprettelse af sådanne finansielle
instrumenter.

2. De organer, der har ansvaret for at 
revidere programmerne, må ikke foretage 
revisioner af operationer, der omfatter 
finansielle instrumenter, som gennemføres 
i henhold til artikel 33, stk. 4, litra b, nr. i)
og ii), eller af forvaltnings- og 
kontrolsystemer vedrørende disse 
instrumenter. De modtager regelmæssige 
kontrolrapporter fra de revisorer, der er 
udpeget i aftalerne om oprettelse af 
sådanne finansielle instrumenter.

Or. de

Begrundelse

Ingen priviligering af finansielle instrumenter oprettet på EU-niveau over for statsligt 
kontrollerede udviklingsinstitutter i medlemsstaterne.
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Ændringsforslag 875
Mojca Kleva

Forslag til forordning
Anden del – artikel 34 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De ansvarlige organer for revisionen 
af programmerne skal kun gennemføre 
revisioner på slutmodtagerniveau, hvis 
støttedokumenterne ikke er tilgængelige 
på det finansielle instruments eller 
forvaltningsmyndighedens niveau, eller i 
tilfælde af utilstrækkelig overvågning og 
verificering af eller lovlig tvivl om, at 
dokumenterne ikke afspejler realiteten af 
den støtte, der ydes gennem det finansielle 
instrument.

Or. en

Ændringsforslag 876
Markus Pieper, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Anden del – artikel 34 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende ordningerne for forvaltning 
og kontrol af finansielle instrumenter, 
som gennemføres i henhold til artikel 33, 
stk. 1, litra a), og artikel 33, stk. 4, litra b) 
nr. i), ii) og iii).

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 877
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Anden del – artikel 34 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende ordningerne for forvaltning og 
kontrol af finansielle instrumenter, som 
gennemføres i henhold til artikel 33, stk. 1, 
litra a), og artikel 33, stk. 4, litra b) nr. i), 
ii) og iii).

3. Kommissionen fastlægger ved hjælp af 
en gennemførelsesforordning ordningerne 
for forvaltning og kontrol af finansielle 
instrumenter, som gennemføres i henhold 
til artikel 33, stk. 1, litra a), og artikel 33, 
stk. 4, litra b) nr. i), ii) og iii).

Or. es

Ændringsforslag 878
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Anden del – artikel 34 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende ordningerne for forvaltning og 
kontrol af finansielle instrumenter, som 
gennemføres i henhold til artikel 33, stk. 1, 
litra a), og artikel 33, stk. 4, litra b) nr. i), 
ii) og iii).

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende ordningerne for forvaltning og 
kontrol af finansielle instrumenter, som 
gennemføres i henhold til artikel 33, stk. 1, 
litra a), og artikel 33, stk. 4, litra b) nr. i), 
ii) og iii).

Or. es

Ændringsforslag 879
Markus Pieper, Joachim Zeller

Forslag til forordning
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Anden del – artikel 34 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen vedtager i 
gennemførelsesretsakter bestemmelser 
vedrørende ordningerne for forvaltning 
og kontrol af de finansielle instrumenter, 
som gennemføres i henhold til artikel 33, 
stk. 1, litra a), og artikel 33, stk. 4, litra b) 
nr. i), ii) og iii). 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 143, 
stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Vi tilslutter os argumentationen fra Rådets Juridiske Tjeneste om, at de foreslåede delegerede 
retsakter egentlig bør være gennemførelsesretsakter.

Ændringsforslag 880
Markus Pieper, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Anden del – artikel 35 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betalingsanmodninger, der vedrører 
udgifter til finansielle instrumenter

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Begrundelse

Ellers uklart, om der ikke opstår forbindelse til artikel 121.

Ændringsforslag 881
Markus Pieper, Joachim Zeller

Forslag til forordning
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Anden del – artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Betalingsanmodninger for så vidt angår 
finansielle instrumenter omhandlet i 
artikel 33, stk. 1, litra a), skal omfatte - og 
særskilt oplyse om - den samlede støtte, 
der er udbetalt til det finansielle 
instrument.

1. Betalingsanmodninger for så vidt angår 
finansielle instrumenter skal omfatte - og 
særskilt oplyse om - den samlede støtte, 
der er udbetalt til det finansielle 
instrument.

Or. de

Begrundelse

Besparelse på refinansieringsomkostninger ved national medfinansiering. Se anbefalinger fra 
gruppen på højt plan af 15. maj 2011.

Ændringsforslag 882
Markus Pieper, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Anden del – artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De samlede støtteberettigede udgifter 
anført i betalingsanmodningen for så vidt 
angår finansielle instrumenter omhandlet 
i artikel 33, stk. 1, litra b), og gennemført i 
henhold til artikel 33, stk. 4, litra a) og b), 
skal omfatte - og særskilt oplyse om - det 
samlede støttebeløb, der er udbetalt eller 
forventes udbetalt til det finansielle 
instrument for investeringer i de endelige 
modtagere i en på forhånd fastlagt 
periode af højst to år, herunder 
forvaltningsomkostninger og -gebyrer.

udgår

Or. de

Begrundelse

Udeladelse på grund af yderligere unødvendige administrative udgifter og begrænset 
fleksibilitet af finansielle instrumenter, som fra start af har udgifter for slutmodtageren i sigte.
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Ændringsforslag 883
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Anden del – artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De samlede støtteberettigede udgifter 
anført i betalingsanmodningen for så vidt 
angår finansielle instrumenter omhandlet 
i artikel 33, stk. 1, litra b), og gennemført i 
henhold til artikel 33, stk. 4, litra a) og b), 
skal omfatte - og særskilt oplyse om - det 
samlede støttebeløb, der er udbetalt eller 
forventes udbetalt til det finansielle 
instrument for investeringer i de endelige 
modtagere i en på forhånd fastlagt 
periode af højst to år, herunder 
forvaltningsomkostninger og -gebyrer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 884
Peter Simon

Forslag til forordning
Anden del – artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De samlede støtteberettigede udgifter 
anført i betalingsanmodningen for så vidt 
angår finansielle instrumenter omhandlet i 
artikel 33, stk. 1, litra b), og gennemført i 
henhold til artikel 33, stk. 4, litra a) og b), 
skal omfatte - og særskilt oplyse om - det 
samlede støttebeløb, der er udbetalt eller 
forventes udbetalt til det finansielle 
instrument for investeringer i de endelige 
modtagere i en på forhånd fastlagt periode 
af højst to år, herunder 
forvaltningsomkostninger og -gebyrer.

2. De samlede støtteberettigede udgifter 
anført i betalingsanmodningen for så vidt 
angår finansielle instrumenter omhandlet i 
artikel 33, stk. 1, litra b), og gennemført i 
henhold til artikel 33, stk. 4, litra a) og b), 
skal omfatte - og særskilt oplyse om - det 
samlede støttebeløb, der er udbetalt eller 
forventes udbetalt til det finansielle 
instrument for investeringer i de endelige 
modtagere i en på forhånd fastlagt periode 
af højst tre år, herunder 
forvaltningsomkostninger og -gebyrer.
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Or. de

Begrundelse

Innovative finansielle instrumenter kræver en vis indkøringsperiode, inden de er 
funktionsdygtige. Endvidere underligger de markedsudsving, som der ved oprettelsen af de 
operationelle programmer ikke kan tages højde for. Dette har en betydelig indvirkning på 
størrelsen af de årligt udbetalte midler. Ved at forlænge perioden tages der hensyn til dette, 
og således sikres der en tilstrækkelig fleksibilitet og en fuldstændig tilførsel.

Ændringsforslag 885
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Anden del – artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De samlede støtteberettigede udgifter 
anført i betalingsanmodningen for så vidt 
angår finansielle instrumenter omhandlet i 
artikel 33, stk. 1, litra b), og gennemført i 
henhold til artikel 33, stk. 4, litra a) og b), 
skal omfatte - og særskilt oplyse om - det 
samlede støttebeløb, der er udbetalt eller 
forventes udbetalt til det finansielle 
instrument for investeringer i de endelige 
modtagere i en på forhånd fastlagt periode 
af højst to år, herunder 
forvaltningsomkostninger og -gebyrer.

2. De samlede støtteberettigede udgifter 
anført i betalingsanmodningen for så vidt 
angår finansielle instrumenter omhandlet i 
artikel 33, stk. 1, litra b), og gennemført i 
henhold til artikel 33, stk. 4, litra a) og b), 
skal omfatte - og særskilt oplyse om - det 
samlede støttebeløb, der er udbetalt eller 
forventes udbetalt til det finansielle 
instrument for investeringer i de endelige 
modtagere i en på forhånd fastlagt periode 
af højst fire år, herunder 
forvaltningsomkostninger og -gebyrer.

Or. es

Begrundelse

Perioden på to år for anvendelsen af finansielle instrumenter fra aktiveringen er for restriktiv, 
idet disse instrumenter har en langt længere løbetid (for venturekapitalfonde er der f.eks. 
gennemsnitlig fire år til investering og fire år til frasalg). Dette udgør forskelsbehandling, 
eftersom denne periode ikke gælder finansielle instrumenter oprettet på EU-plan.

Ændringsforslag 886
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
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Anden del – artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De samlede støtteberettigede udgifter 
anført i betalingsanmodningen for så vidt 
angår finansielle instrumenter omhandlet i 
artikel 33, stk. 1, litra b), og gennemført i 
henhold til artikel 33, stk. 4, litra a) og b), 
skal omfatte - og særskilt oplyse om - det 
samlede støttebeløb, der er udbetalt eller 
forventes udbetalt til det finansielle 
instrument for investeringer i de endelige 
modtagere i en på forhånd fastlagt periode 
af højst to år, herunder 
forvaltningsomkostninger og -gebyrer.

2. De samlede støtteberettigede udgifter 
anført i betalingsanmodningen for så vidt 
angår finansielle instrumenter omhandlet i 
artikel 33, stk. 1, litra b), og gennemført i 
henhold til artikel 33, stk. 4, litra a) og b), 
skal omfatte - og særskilt oplyse om - det 
samlede støttebeløb, der er udbetalt eller 
forventes udbetalt til det finansielle 
instrument for investeringer i de endelige 
modtagere.

Or. es

Begrundelse

Fristen på to år medfører begrænsninger, som er svære at overholde.

Ændringsforslag 887
Markus Pieper, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Anden del – artikel 35 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det beløb, der bestemmes i henhold til 
stk. 2, justeres i de efterfølgende 
betalingsanmodninger for at tage hensyn 
til forskellen mellem det støttebeløb, der 
tidligere er udbetalt til det pågældende 
finansielle instrument, og de beløb, der 
faktisk investeres i endelige modtagere, 
plus betalte forvaltningsomkostninger og 
gebyrer. Disse beløb oplyses særskilt i 
betalingsanmodningen.

udgår

Or. de
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Begrundelse

Udeladelse på grund af yderligere unødvendige administrative udgifter og begrænset 
fleksibilitet af finansielle instrumenter, som fra start af har udgifter for slutmodtageren i sigte.

Ændringsforslag 888
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Anden del – artikel 35 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det beløb, der bestemmes i henhold til 
stk. 2, justeres i de efterfølgende 
betalingsanmodninger for at tage hensyn 
til forskellen mellem det støttebeløb, der 
tidligere er udbetalt til det pågældende 
finansielle instrument, og de beløb, der 
faktisk investeres i endelige modtagere, 
plus betalte forvaltningsomkostninger og 
gebyrer. Disse beløb oplyses særskilt i 
betalingsanmodningen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 889
Markus Pieper, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Anden del – artikel 35 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142
vedrørende de særlige regler om 
betalinger og tilbagetrækning af 
betalinger til finansielle instrumenter og 
mulige konsekvenser i forbindelse med 
betalingsanmodninger.

udgår

Or. de
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Begrundelse

Vi tilslutter os argumentationen fra Rådets Juridiske Tjeneste om, at de foreslåede delegerede 
retsakter egentlig bør være gennemførelsesretsakter.

Ændringsforslag 890
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Anden del – artikel 35 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende de særlige regler om betalinger 
og tilbagetrækning af betalinger til 
finansielle instrumenter og mulige 
konsekvenser i forbindelse med 
betalingsanmodninger.

5. Kommissionen fastlægger ved hjælp af 
en gennemførelsesforordning de særlige 
regler om betalinger og tilbagetrækning af 
betalinger til finansielle instrumenter og 
mulige konsekvenser i forbindelse med 
betalingsanmodninger.

Or. es

Ændringsforslag 891
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Anden del – artikel 35 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende de særlige regler om betalinger 
og tilbagetrækning af betalinger til 
finansielle instrumenter og mulige 
konsekvenser i forbindelse med 
betalingsanmodninger.

5. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende de særlige regler om betalinger 
og tilbagetrækning af betalinger til 
finansielle instrumenter og mulige 
konsekvenser i forbindelse med 
betalingsanmodninger.

Or. es
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Ændringsforslag 892
Markus Pieper, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Anden del – artikel 35 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Kommissionen vedtager i 
gennemførelsesretsakter bestemmelser 
vedrørende betalinger og tilbagetrækning 
af betalinger til finansielle instrumenter 
og mulige konsekvenser i forbindelse med 
betalingsanmodninger. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 143, 
stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Vi tilslutter os argumentationen fra Rådets Juridiske Tjeneste om, at de foreslåede delegerede 
retsakter egentlig bør være gennemførelsesretsakter.

Ændringsforslag 893
Markus Pieper, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Anden del – artikel 35 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 35a
I forbindelse med finansielle instrumenter 
fastlægges der i finansieringsaftalen ved 
oprettelsen de nødvendige betingelser for 
finansieringen og formålet hermed. 
Herved gælder:
i) Tilbagebetalingen af lån, egenkapital 
eller garanteret gæld skal potentielt være 
sikret i forbindelse med tildelingen.
ii) En finansiering af virksomheder i 
vanskeligheder er ikke tilladt.
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Or. de

Begrundelse

Alle mulige specifikke begrænsninger af støtteberettigelsen skal reguleres på FSR-
forordningsniveau.

Ændringsforslag 894
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 36 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtteberettigede udgifter ved afslutningen Støtteberettigede udgifter ved afslutningen
af et program eller et program for en 
makroregional udviklingsfond

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 895
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 36 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved afslutningen af et program udgør de 
støtteberettigede udgifter til det finansielle 
instrument det samlede beløb, der faktisk 
er udbetalt - eller i forbindelse med 
garantifonde er indgået forpligtelse for - af 
det finansielle instrument inden for den 
støtteberettigelsesperiode, der er angivet i 
artikel 55, stk. 2, og som dækker:

1. Ved afslutningen af et program eller et 
program for en makroregional 
udviklingsfond udgør de støtteberettigede 
udgifter til det finansielle instrument det 
samlede beløb, der faktisk er udbetalt -
eller i forbindelse med garantifonde er 
indgået forpligtelse for - af det finansielle 
instrument inden for den 
støtteberettigelsesperiode, der er angivet i 
artikel 55, stk. 2, og som dækker:
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Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 896
Markus Pieper, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Anden del – artikel 36 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) kapitaliserede rentegodtgørelser og 
tilskud til garantigebyrer, som skal betales i 
en periode på højst ti år, og som anvendes i 
kombination med finansielle instrumenter, 
og som er indbetalt på en spærret konto, 
der er oprettet specifikt med dette formål, 
med henblik på faktisk udbetaling efter den 
støtteberettigelsesperiode, der er angivet i 
artikel 55, stk. 2, men for så vidt angår lån 
eller andre risikobærende instrumenter er 
udbetalt til investeringer i endelige 
modtagere i den støtteberettigelsesperiode, 
der er angivet i artikel 55, stk. 2

c) kapitaliserede rentegodtgørelser og 
tilskud til garantigebyrer, som skal betales i 
en periode på højst ti år, og som anvendes i 
kombination med finansielle instrumenter, 
og som er indbetalt på en spærret konto, 
eller som kan dokumenteres separat, der 
er oprettet specifikt med dette formål, med 
henblik på faktisk udbetaling efter den 
støtteberettigelsesperiode, der er angivet i 
artikel 55, stk. 2, men for så vidt angår lån 
eller andre risikobærende instrumenter er 
udbetalt til investeringer i endelige 
modtagere i den støtteberettigelsesperiode, 
der er angivet i artikel 55, stk. 2

Or. de

Begrundelse

På grund af nogle udviklingsbankers forretningsmodeller kan finansielle instrumenter ikke 
repræsenteres ved spærrede konti.

Ændringsforslag 897
Markus Pieper, Joachim Zeller

Forslag til forordning
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Anden del – artikel 36 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I tilfælde af aktiebaserede instrumenter 
og mikrokreditter kan kapitaliserede 
forvaltningsomkostninger eller gebyrer, der 
skal betales for en periode på højst fem år 
efter støtteberettigelsesperioden angivet i 
artikel 55, stk. 2, for så vidt angår 
investeringer i endelige modtagere, der har 
fundet sted inden for den nævnte 
støtteberettigelsesperiode, og som ikke er 
omfattet af bestemmelserne i artikel 37 og 
artikel 38, betragtes som støtteberettigede 
udgifter, når de er indbetalt på en spærret 
konto, der er oprettet specifikt med dette 
formål.

2. Kapitaliserede forvaltningsomkostninger 
eller gebyrer, der skal betales for en 
periode på højst fem år efter 
støtteberettigelsesperioden angivet i artikel 
55, stk. 2, kan for så vidt angår 
investeringer i endelige modtagere, der har 
fundet sted inden for den nævnte 
støtteberettigelsesperiode, og som ikke er 
omfattet af bestemmelserne i artikel 37 og 
artikel 38, betragtes som støtteberettigede 
udgifter, når de er indbetalt på en spærret 
konto, der er oprettet specifikt med dette 
formål eller kan dokumenteres separat.

Or. de

Begrundelse

Udvidelse af anvendelsen af alle slags finansielle instrumenter. På grund af nogle 
udviklingsbankers forretningsmodeller kan finansielle instrumenter ikke repræsenteres ved 
spærrede konti.

Ændringsforslag 898
Mojca Kleva

Forslag til forordning
Anden del – artikel 36 – stk. 3 – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) den samlede støtte fra FSR-fondene, der 
er udbetalt til det finansielle instrument, og

i) den samlede støtte fra de fonde, der er 
omfattet af den generelle forordning, der 
er udbetalt til det finansielle instrument, og

Or. en

Ændringsforslag 899
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Forslag til forordning
Anden del – artikel 36 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende oprettelse af et system til 
kapitalisering af de årlige rater 
vedrørende rentegodtgørelser og tilskud til 
garantigebyrer.

udgår

Or. de

Begrundelse

Retssikkerhed.

Ændringsforslag 900
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Anden del – artikel 36 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende oprettelse af et system til 
kapitalisering af de årlige rater vedrørende 
rentegodtgørelser og tilskud til 
garantigebyrer.

4. Kommissionen opretter ved hjælp af en 
gennemførelsesforordning et system til 
kapitalisering af de årlige rater vedrørende 
rentegodtgørelser og tilskud til 
garantigebyrer.

Or. es

Begrundelse

At Kommissionen kan vedtage delegerede retsakter under Jeremie-instrumentet i hele 
perioden 2014-2020 kan skabe usikkerhed med hensyn til at fastlægge retningslinjer og 
procedurer og dermed fjerne incitamentet til at deltage i dette initiativ. Det menes, at der for 
at give incitament til projekter gennem Jeremie-instrumentet bør fastlægges klare 
forvaltningsstandarder og enkle kontrolprocedurer helt fra periodens begyndelse.
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Ændringsforslag 901
Mojca Kleva

Forslag til forordning
Anden del – artikel 36 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende oprettelse af et system til 
kapitalisering af de årlige rater vedrørende 
rentegodtgørelser og tilskud til 
garantigebyrer.

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 om de 
specifikke regler vedrørende oprettelse af 
et system til kapitalisering af de årlige rater 
vedrørende rentegodtgørelser og tilskud til 
garantigebyrer.

Or. en

Ændringsforslag 902
Markus Pieper, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Anden del – artikel 36 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen vedtager i 
gennemførelsesretsakter bestemmelser 
vedrørende oprettelse af et system til 
kapitalisering af de årlige rater 
vedrørende rentegodtgørelser og tilskud til 
garantigebyrer. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 143, 
stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Retssikkerhed.

Ændringsforslag 903
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Forslag til forordning
Anden del – artikel 37 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstater, der befinder sig i en 
vanskelig finansiel situation, og som 
opfylder betingelserne i artikel 22, stk. 1, 
skal eventuelt med Kommissionens støtte 
navnlig investere renteindtægter eller 
andre afkast i 
erhvervsinfrastrukturprojekter med 
henblik på at opnå den størst mulige 
vækst og konkurrenceevne.

Or. de

Begrundelse

Risikodelingsinstrumentet viser nødvendigheden af navnlig at støtte infrastrukturprojekter i 
medlemsstater med finansielle vanskeligheder, da disse i høj grad fremmer den vedvarende 
konkurrenceevne.

Ændringsforslag 904
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 38 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Genanvendelse af midler, der kan henføres 
til støtte fra FSR-fondene indtil 
afslutningen af programmet

Genanvendelse af midler, der kan henføres 
til støtte fra FSR-fondene indtil 
afslutningen af programmet eller 
programmet for en makroregional 
udviklingsfond

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.



AM\903903DA.doc 67/166 PE491.054v01-00

DA

Ændringsforslag 905
Mojca Kleva

Forslag til forordning
Anden del – artikel 38 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Indtjening og andre indtægter eller 
afkast, herunder renter, garantigebyrer, 
udbytte, kapitalgevinster eller anden 
indkomst fra investeringer, som kan 
henføres til støtte fra FSR-fondene til det 
finansielle instrument, anvendes, hvis det 
er relevant, til følgende formål op til de 
beløb, der er nødvendige:

2. Indtjening og andre indtægter eller 
afkast, herunder renter, garantigebyrer, 
udbytte, kapitalgevinster eller anden 
indkomst fra investeringer, som kan 
henføres til støtte fra de fonde, der er 
omfattet af den generelle forordning, til 
det finansielle instrument, anvendes, hvis 
det er relevant, til følgende formål op til de 
beløb, der er nødvendige:

Or. en

Ændringsforslag 906
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kapitalressourcer, der tilbagebetales til 
finansielle instrumenter fra investeringer 
eller fra frigørelsen af midler afsat til 
garantiaftaler, og som kan henføres til 
støtten fra FSR-fondene, genanvendes til 
yderligere investeringer gennem samme 
eller andre finansielle instrumenter i 
overensstemmelse med målene i 
programmet/programmerne.

1. Kapitalressourcer, der tilbagebetales til 
finansielle instrumenter fra investeringer 
eller fra frigørelsen af midler afsat til 
garantiaftaler, og som kan henføres til 
støtten fra FSR-fondene, genanvendes til 
yderligere investeringer gennem samme 
eller andre finansielle instrumenter i 
overensstemmelse med målene i 
programmet/programmerne, programmet 
for en makroregional udviklingsfond eller 
programmerne for makroregionale 
udviklingsfonde.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
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strategiske ramme.

Ændringsforslag 907
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Forslag til forordning
Anden del – artikel 38 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Indtjening og andre indtægter eller 
afkast, herunder renter, garantigebyrer, 
udbytte, kapitalgevinster eller anden 
indkomst fra investeringer, som kan 
henføres til støtte fra FSR-fondene til det 
finansielle instrument, anvendes, hvis det 
er relevant, til følgende formål op til de 
beløb, der er nødvendige:

2. Ressourcer, der tilbagebetales til 
finansielle instrumenter fra investeringer 
eller fra frigørelsen af midler afsat til 
garantiaftaler, herunder afkast af 
hovedstolen eller kapitalelementer af en 
investering og afkast af andre indtægter 
eller afkast, herunder renter, 
garantigebyrer, udbytte, kapitalgevinster 
eller anden indkomst fra investeringer, som 
kan henføres til støtte fra FSR-fondene til 
det finansielle instrument, genanvendes, 
hvis det er relevant, til følgende formål op 
til de beløb, der er nødvendige:

Or. en

Ændringsforslag 908
Markus Pieper, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Anden del – artikel 38 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det finansielle instruments refusion af 
afholdte forvaltningsomkostninger og 
betaling af forvaltningsgebyrer

a) det finansielle instruments refusion af 
afholdte forvaltningsomkostninger og 
betaling af forvaltningsgebyrer samt 
derudover refusionen af 
refinansieringsomkostningerne fra den 
nationale medfinansieringsandel, såfremt 
denne er stillet til rådighed af et 
pengeinstitut i henhold til artikel 33, stk. 
4, litra b), nr. i) og ii)
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Or. de

Begrundelse

Artikel 38, stk. 2, litra b), er for ukonkret i forhold til at kunne afstemme 
refinansieringsomkostningerne for udviklingsbankerne med bestemmelserne.

Ændringsforslag 909
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Anden del – artikel 38 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det finansielle instruments refusion af 
afholdte forvaltningsomkostninger og 
betaling af forvaltningsgebyrer

a) det finansielle instruments refusion af 
afholdte forvaltningsomkostninger og 
betaling af forvaltningsgebyrer samt 
refusionen af 
refinansieringsomkostningerne fra den 
nationale medfinansieringsandel, såfremt 
denne er stillet til rådighed af et 
pengeinstitut i henhold til artikel 33, stk. 
4, litra b), nr. ii)

Or. de

Ændringsforslag 910
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Forslag til forordning
Anden del – artikel 38 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Præferencebetalingen må ikke 
overstige det, der er nødvendigt for at 
skabe incitamenter til at tiltrække 
ressourcer fra private modparter og sikre 
ensretning af interesser gennem en 
passende fordeling af risiko og overskud, 
og må ikke give investorer 
overkompensation, skal udøves på 
normale forretningsmæssige vilkår, være 
kompatibel med EU's statsstøtteregler og 
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være vurderet som led i 
forhåndsvurderingen.

Or. en

Ændringsforslag 911
Mojca Kleva

Forslag til forordning
Anden del – artikel 38 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) præferencebetaling til investorer, som 
arbejder i henhold til det 
markedsøkonomiske investorprincip, og 
som leverer modpartsmidler til støtten fra 
FSR-fondene til det finansielle instrument 
eller fungerer som medinvestorer over for 
de endelige modtagere

b) præferencebetaling til investorer, som 
arbejder i henhold til det 
markedsøkonomiske investorprincip, og 
som leverer modpartsmidler til støtten fra 
de fonde, der er omfattet af den generelle 
forordning, til det finansielle instrument 
eller fungerer som medinvestorer over for 
de endelige modtagere

Or. en

Ændringsforslag 912
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Forslag til forordning
Anden del – artikel 38 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) præferencebetaling til investorer, som 
arbejder i henhold til det 
markedsøkonomiske investorprincip, og 
som leverer modpartsmidler til støtten fra 
FSR-fondene til det finansielle instrument 
eller fungerer som medinvestorer over for 
de endelige modtagere

b) præferencebetaling til investorer, som 
arbejder i henhold til det 
markedsøkonomiske investorprincip, og 
som leverer modpartsmidler til støtten fra 
FSR-fondene på medfinansieringsbasis til 
det finansielle instrument eller fungerer 
som medinvestorer over for de endelige 
modtagere

Or. en
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Ændringsforslag 913
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 38 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) yderligere investeringer gennem samme 
eller andre finansielle instrumenter i 
overensstemmelse med målene i 
programmet/programmerne.

c) yderligere investeringer gennem samme 
eller andre finansielle instrumenter i 
overensstemmelse med målene i 
programmet/programmerne, programmet 
for en makroregional udviklingsfond eller 
programmerne for makroregionale 
udviklingsfonde.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 914
Markus Pieper, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Anden del – artikel 38 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Infrastrukturprojekter

Or. de

Ændringsforslag 915
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Anden del – artikel 38 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstater, der befinder sig i en 
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vanskelig finansiel situation, og som 
opfylder betingelserne i artikel 22, stk. 1, 
skal eventuelt med Kommissionens støtte 
navnlig anvende de i stk. 1 og 2 nævnte 
midler til erhvervsinfrastrukturprojekter 
med henblik på at opnå den størst mulige 
vækst og konkurrenceevne.

Or. de

Ændringsforslag 916
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 39 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anvendelse af resterende midler efter 
afslutning af programmet

Anvendelse af resterende midler efter 
afslutning af programmet eller 
programmet for en makroregional 
udviklingsfond

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 917
Markus Pieper, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Anden del – artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
kapitalressourcer og indtjening og andre 
indtægter eller afkast, som kan henføres til 
støtte fra FSR-fondene til det finansielle 
instrument, anvendes i overensstemmelse 

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
kapitalressourcer og indtjening og andre 
indtægter eller afkast, som kan henføres til 
støtte fra FSR-fondene til det finansielle 
instrument, anvendes i overensstemmelse 
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med målene for programmet i en periode 
på mindst ti år efter afslutningen af 
programmet.

med målene for programmet i en periode 
på mindst ti år efter afslutningen af 
programmet. Dette omfatter også 
forvaltningsomkostninger, som er 
forbundet med den målrettede indsats.

Or. de

Begrundelse

Præcisering af forvaltningsomkostninger.

Ændringsforslag 918
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Anden del – artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
kapitalressourcer og indtjening og andre 
indtægter eller afkast, som kan henføres til 
støtte fra FSR-fondene til det finansielle 
instrument, anvendes i overensstemmelse 
med målene for programmet i en periode 
på mindst ti år efter afslutningen af 
programmet.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
kapitalressourcer og indtjening og andre 
indtægter eller afkast, som kan henføres til 
støtte fra FSR-fondene til det finansielle 
instrument, anvendes i overensstemmelse 
med målene for programmet i en periode 
på mindst fem år efter afslutningen af 
programmet.

Or. fr

Begrundelse

Den periode på ti år efter afslutningen af programmet, som Kommissionen foreslår for 
anvendelse af finansielle instrumenter i overensstemmelse med målene for programmet, er for 
lang og udgør en juridisk usikkerhed på lang sigt, både for forvaltningsmyndighederne og for 
støttemodtagerne.

Ændringsforslag 919
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
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Anden del – artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
kapitalressourcer og indtjening og andre 
indtægter eller afkast, som kan henføres til 
støtte fra FSR-fondene til det finansielle 
instrument, anvendes i overensstemmelse 
med målene for programmet i en periode 
på mindst ti år efter afslutningen af 
programmet.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
kapitalressourcer og indtjening og andre 
indtægter eller afkast, som kan henføres til 
støtte fra FSR-fondene til det finansielle 
instrument, anvendes i overensstemmelse 
med målene for programmet eller 
programmet for en makroregional 
udviklingsfond i en periode på mindst ti år 
efter afslutningen af programmet eller 
programmet for en makroregional
udviklingsfond.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 920
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Anden del – artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
kapitalressourcer og indtjening og andre 
indtægter eller afkast, som kan henføres til 
støtte fra FSR-fondene til det finansielle 
instrument, anvendes i overensstemmelse 
med målene for programmet i en periode 
på mindst ti år efter afslutningen af 
programmet.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
kapitalressourcer og indtjening og andre 
indtægter eller afkast, som kan henføres til 
støtte fra FSR-fondene til det finansielle 
instrument, anvendes i overensstemmelse 
med målene for programmet i en periode 
på mindst ti år efter afslutningen af 
programmet. Det beløb, der er til overs ti 
år efter afslutningen af programmet, 
overføres til EU's almindelige budget.

Or. en
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Ændringsforslag 921
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Anden del – artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
kapitalressourcer og indtjening og andre 
indtægter eller afkast, som kan henføres til
støtte fra FSR-fondene til det finansielle 
instrument, anvendes i overensstemmelse 
med målene for programmet i en periode 
på mindst ti år efter afslutningen af 
programmet.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
kapitalressourcer og indtjening og andre 
indtægter eller afkast, som kan henføres til 
støtte fra FSR-fondene til det finansielle 
instrument, anvendes i overensstemmelse 
med målene for programmet i en periode 
på mindst fem år efter afslutningen af 
programmet.

Or. es

Begrundelse

Tidsfristen bør stemme overens med besiddelsesperioden for finansierede investeringer. 

Ændringsforslag 922
Markus Pieper, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Anden del – artikel 39 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater, der befinder sig i en 
vanskelig finansiel situation, og som 
opfylder betingelserne i artikel 22, stk. 1, 
skal eventuelt med Kommissionens støtte 
navnlig anvende de i stk. 1 og 2 nævnte 
midler til erhvervsinfrastrukturprojekter 
med henblik på at opnå den størst mulige 
vækst og konkurrenceevne.

Or. de
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Ændringsforslag 923
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Anden del – artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forvaltningsmyndigheden sender 
Kommissionen en særlig rapport, der 
dækker de operationer, som omfatter 
finansielle instrumenter, som et bilag til 
den årlige gennemførelsesrapport.

1. Forvaltningsmyndigheden sender 
Kommissionen en særlig rapport, der 
dækker de operationer, som omfatter 
finansielle instrumenter, som et bilag til 
den årlige gennemførelsesrapport for at 
forebygge dobbeltarbejde og en større 
administrativ byrde.

Or. en

Ændringsforslag 924
Mojca Kleva

Forslag til forordning
Anden del – artikel 40 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen sammenkører årligt 
rapporteringsoplysninger vedrørende 
anvendelsen og virkningen af finansielle
instrumenter på tværs af forskellige 
fonde, der er omfattet af den generelle 
forordning, tematiske mål og 
medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 925
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
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Anden del – artikel 40 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) identifikation af programmet og den 
prioritet, hvorfra der ydes støtte fra FSR-
fondene

a) identifikation af programmet eller 
programmet for en makroregional 
udviklingsfond og den prioritet, hvorfra 
der ydes støtte fra FSR-fondene

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 926
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Anden del – artikel 40 – stk. 2 – litra c – led 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- (d) afgrænsning af støttemodtagere og 
det offentlige finansieringsbeløb, de 
tildeles.

Or. en

Ændringsforslag 927
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 40 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) samlet støttebeløb pr. program og 
prioritet eller foranstaltning til det 
finansielle instrument, der er medtaget i 
betalingsanmodninger, der er forelagt 
Kommissionen

d) samlet støttebeløb pr. program eller 
program for en makroregional 
udviklingsfond og prioritet eller 
foranstaltning til det finansielle instrument, 
der er medtaget i betalingsanmodninger, 
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der er forelagt Kommissionen

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 928
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 40 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) samlet støttebeløb, der er udbetalt eller 
afsat til garantier af det finansielle 
instrument til de endelige modtagere pr. 
program og prioritet, der er medtaget i de 
betalingsanmodninger, der er forelagt 
Kommissionen

e) samlet støttebeløb, der er udbetalt eller 
afsat til garantier af det finansielle 
instrument til de endelige modtagere pr. 
program eller program for en 
makroregional udviklingsfond og 
prioritet, der er medtaget i de 
betalingsanmodninger, der er forelagt 
Kommissionen

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 929
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Forslag til forordning
Anden del – artikel 40 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) multiplikatoreffekt af investeringer 
foretaget af det finansielle instrument og 
værdien af investeringer og andre 

g) om muligt multiplikatoreffekt af 
investeringer foretaget af det finansielle 
instrument og værdien af investeringer og 
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kapitalinteresser andre kapitalinteresser

Or. en

Ændringsforslag 930
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 40 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) det finansielle instruments bidrag til at 
nå indikatorerne for programmet og den 
pågældende prioritet.

h) det finansielle instruments bidrag til at 
nå indikatorerne for programmet eller 
programmet for en makroregional 
udviklingsfond og den pågældende 
prioritet.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 931
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Anden del – artikel 40 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den specifikke rapport skal 
offentliggøres i sin helhed.

Or. en

Ændringsforslag 932
Monika Smolková, Anna Záborská
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Forslag til forordning
Anden del – artikel 41 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest tre måneder efter den dato, hvor 
beslutningen om at vedtage et program 
for en makroregional udviklingsfond 
meddeles, nedsætter den gruppe af 
medlemsstater, der oprettede den 
makroregionale udviklingsfond, for hver 
af programmets prioriteter for en 
makroregional udviklingsfond en 
styregruppe, som skal være 
overvågningsudvalg for gennemførelsen 
af programmet.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme. Der findes allerede styregrupper for godkendte makroregionale strategier. 
Formålet med dette ændringsforslag er at harmonisere de funktioner, som udøves af 
styregrupperne for godkendte makroregionale strategier, og de funktioner, som udøves af et 
overvågningsudvalg for programmet.

Ændringsforslag 933
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Anden del – artikel 41 – stk. 2 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forretningsgange, listen over 
medlemmer, herunder navne på personer, 
dagsordenen for overvågningsudvalgets 
møder og de vedtagne mødereferater skal 
offentliggøres

Or. en

Ændringsforslag 934
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset
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Forslag til forordning
Anden del – artikel 42 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overvågningsudvalget sammensættes af 
repræsentanter for 
forvaltningsmyndigheden, eventuelle 
bemyndigede organer og repræsentanter 
for partnerne. Hvert medlem af 
overvågningsudvalget har stemmeret.

Overvågningsudvalget sammensættes af 
repræsentanter for 
forvaltningsmyndigheden, eventuelle 
bemyndigede organer og repræsentanter 
for de partnere, der er nævnt i artikel 5, 
navnlig vedrørende partnere, der deltager 
i udarbejdelsen af de relevante 
programmer. Hvert medlem af 
overvågningsudvalget har stemmeret. 
Medlemsstaterne sikrer, at der er 
ligestilling i dette organ.

Or. en

Ændringsforslag 935
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Anden del – artikel 42 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overvågningsudvalget sammensættes af 
repræsentanter for 
forvaltningsmyndigheden, eventuelle 
bemyndigede organer og repræsentanter 
for partnerne. Hvert medlem af 
overvågningsudvalget har stemmeret.

Overvågningsudvalget sammensættes af 
repræsentanter for 
forvaltningsmyndigheden, eventuelle 
bemyndigede organer og repræsentanter 
for partnerne. Udvalget fastlægger 
reglerne for stemmeret.

Or. es

Ændringsforslag 936
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
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Anden del – artikel 42 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overvågningsudvalget sammensættes af 
repræsentanter for 
forvaltningsmyndigheden, eventuelle 
bemyndigede organer og repræsentanter 
for partnerne. Hvert medlem af 
overvågningsudvalget har stemmeret.

Overvågningsudvalget sammensættes af 
repræsentanter for 
forvaltningsmyndigheden, eventuelle 
bemyndigede organer og repræsentanter 
for partnerne. Partnere delegeres til hvert 
af disse udvalg via gennemsigtige 
processer, der respekteres af og er 
uafhængige af alle styringsorganer i 
medlemsstaterne. Hvert medlem af 
overvågningsudvalget har stemmeret.

Or. en

Ændringsforslag 937
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 42 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den styregruppe, der fungerer som 
overvågningsudvalg for gennemførelsen 
af den makroregionale udviklingsfond, 
skal bestå af eksperter i overensstemmelse 
med "triple helix"-modellen, hvilket 
betyder, at der skal tages lige mange fra 
den offentlige sektor, den akademiske 
verden og erhvervslivet. Hvert medlem af 
overvågningsudvalget har stemmeret.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringerne til innovationsdelen af den fælles strategiske ramme kan 
den fælles "triple helix"-model, som er grundlagt af eksperter, skabe et funktionelt hold af 
eksperter med synergivirkninger ved at kombinere fordelene fra de tre forskellige sektorer 
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Ændringsforslag 938
Richard Seeber

Forslag til forordning
Anden del – artikel 42 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overvågningsudvalget for et program 
under målet om europæisk territorialt 
samarbejde skal desuden have deltagelse 
af repræsentanter for tredjelande, der 
måtte deltage i programmet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 939
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Anden del – artikel 42 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overvågningsudvalget for et program 
under målet om europæisk territorialt 
samarbejde skal desuden have deltagelse af 
repræsentanter for tredjelande, der måtte 
deltage i programmet.

Overvågningsudvalget for et program 
under målet om europæisk territorialt 
samarbejde skal desuden have deltagelse af 
repræsentanter for tredjelande, der måtte 
deltage i programmet, så længe landet 
bidrager finansielt dertil.

Or. es

Ændringsforslag 940
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Anden del – artikel 42 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overvågningsudvalget for et program 
under målet om europæisk territorialt 
samarbejde skal desuden have deltagelse af 

Overvågningsudvalget for et program 
under målet om europæisk territorialt 
samarbejde skal desuden have deltagelse af
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repræsentanter for tredjelande, der måtte 
deltage i programmet.

repræsentanter for tredjelande, der måtte 
deltage i programmet, og kan omfatte 
repræsentanter for EGGS og andre 
organisationer for territorialt samarbejde 
i programmets område.

Or. fr

Ændringsforslag 941
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Anden del – artikel 42 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overvågningsudvalget for et program
under målet om europæisk territorialt 
samarbejde skal desuden have deltagelse af 
repræsentanter for tredjelande, der måtte 
deltage i programmet.

Overvågningsudvalget for et program 
under målet om europæisk territorialt 
samarbejde skal desuden have deltagelse af 
repræsentanter for tredjelande, hvis disse 
lande bidrager finansielt til programmet.

Or. pt

Begrundelse

Det giver kun mening, at tredjelande medvirker i overvågningsudvalget, hvis de virkelig 
bidrager til programmerne.

Ændringsforslag 942
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Anden del – artikel 42 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Partnerne vælger og udpeger de 
medlemmer, der repræsenterer dem i 
overvågningsudvalget.

Or. en
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Ændringsforslag 943
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Anden del – artikel 42 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Listen over medlemmerne af 
overvågningsudvalget offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 944
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 42 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis EIB bidrager til et program, kan 
den deltage i arbejdet i 
overvågningsudvalget med rådgivende 
funktion.

3. Hvis EIB bidrager til et program eller et 
program for en makroregional 
udviklingsfond, kan den deltage i arbejdet i 
overvågningsudvalget med rådgivende 
funktion.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 945
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
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Anden del – artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Overvågningsudvalget mødes mindst en 
gang om året og behandler gennemførelsen 
af programmet og fremskridt med hensyn 
til realisering af målene. I denne 
sammenhæng tager udvalget hensyn til de 
finansielle data, de fælles og de 
programspecifikke indikatorer, herunder 
ændringer i resultatindikatorer og 
fremskridt hen imod kvantificerede 
målværdier, og delmål fastlagt i 
resultatrammen.

1. Overvågningsudvalget mødes mindst en 
gang om året og behandler gennemførelsen 
af programmet eller programmet for en 
makroregional udviklingsfond og 
fremskridt med hensyn til realisering af 
målene. I denne sammenhæng tager 
udvalget hensyn til de finansielle data, de 
fælles indikatorer og de indikatorer, som 
er specifikke for programmet eller 
programmet for en makroregional 
udviklingsfond, herunder ændringer i 
resultatindikatorer og fremskridt hen imod 
kvantificerede målværdier, og delmål 
fastlagt i resultatrammen.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 946
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Anden del – artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Overvågningsudvalget mødes mindst en 
gang om året og behandler gennemførelsen 
af programmet og fremskridt med hensyn 
til realisering af målene. I denne 
sammenhæng tager udvalget hensyn til de 
finansielle data, de fælles og de 
programspecifikke indikatorer, herunder 
ændringer i resultatindikatorer og 
fremskridt hen imod kvantificerede 
målværdier, og delmål fastlagt i 
resultatrammen.

1. Overvågningsudvalget mødes mindst en 
gang to gange om året og behandler 
gennemførelsen af programmet og 
fremskridt med hensyn til realisering af 
målene og gennemførelsen af de 
horisontale principper i artikel 6, 7 og 8 i 
denne forordning. I denne sammenhæng 
tager udvalget hensyn til de finansielle 
data, de fælles og de programspecifikke 
indikatorer, herunder ændringer i 
resultatindikatorer og fremskridt hen imod 
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kvantificerede målværdier, og delmål 
fastlagt i resultatrammen.

Or. en

Ændringsforslag 947
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 43 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Overvågningsudvalget undersøger nøje 
alle faktorer, der påvirker programmets 
resultater.

2. Overvågningsudvalget undersøger nøje 
alle faktorer, der påvirker programmets 
resultater eller resultaterne for 
programmet for en makroregional 
udviklingsfond.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 948
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Anden del – artikel 43 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Overvågningsudvalget undersøger nøje 
alle faktorer, der påvirker programmets 
resultater.

2. Overvågningsudvalget undersøger nøje 
alle faktorer, der påvirker programmets 
resultater, herunder 
resultatgennemgangen.

Or. en
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Ændringsforslag 949
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 43 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Overvågningsudvalget høres og afgiver 
udtalelse om eventuelle ændringer af 
programmet, som foreslås af 
forvaltningsmyndigheden.

3. Overvågningsudvalget høres og afgiver 
udtalelse om eventuelle ændringer af 
programmet eller programmet for en 
makroregional udviklingsfond, som 
foreslås af forvaltningsmyndigheden.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 950
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Anden del – artikel 43 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Overvågningsudvalget kan udstede 
anbefalinger til forvaltningsmyndigheden 
vedrørende gennemførelsen af programmet 
og evalueringen heraf. Det overvåger 
foranstaltninger, der er truffet som resultat 
af dets anbefalinger.

4. Overvågningsudvalget kan udstede 
anbefalinger til forvaltningsmyndigheden 
vedrørende gennemførelsen af programmet 
og metoder til at nedbringe den 
administrative byrde på støttemodtagerne. 
Det overvåger foranstaltninger, der er 
truffet som resultat af dets anbefalinger og 
vurderer efterfølgende, om de er 
hensigtsmæssige med hensyn til projekt-
og programforvaltning i henhold til 
internationalt anerkendte kriterier.

Or. en
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Ændringsforslag 951
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 43 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Overvågningsudvalget kan udstede 
anbefalinger til forvaltningsmyndigheden 
vedrørende gennemførelsen af programmet 
og evalueringen heraf. Det overvåger 
foranstaltninger, der er truffet som resultat 
af dets anbefalinger.

4. Overvågningsudvalget kan udstede 
anbefalinger til forvaltningsmyndigheden 
vedrørende gennemførelsen af programmet 
eller programmet for en makroregional 
udviklingsfond og evalueringen heraf. Det 
overvåger foranstaltninger, der er truffet 
som resultat af dets anbefalinger.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 952
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Anden del – artikel 43 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overvågningsudvalget godkender den 
årlige rapport om gennemførelsen af 
programmerne.

Or. en

Ændringsforslag 953
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Nikos Chrysogelos

Forslag til forordning
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Anden del – artikel 43 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Overvågningsudvalget godkender de 
årlige rapporter om gennemførelsen af de 
i artikel 44 omhandlede programmer og 
de artikel 46 omhandlede statusrapporter.

Or. en

Ændringsforslag 954
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 44 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fra 2016 til og med 2022 forelægger 
medlemsstaterne Kommissionen en årlig 
rapport om gennemførelsen af programmet 
i det foregående finansår.

Fra 2016 til og med 2022 forelægger 
medlemsstaterne Kommissionen en årlig 
rapport om gennemførelsen af programmet 
eller programmet for en makroregional 
udviklingsfond i det foregående finansår.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 955
Markus Pieper, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Anden del – artikel 44 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved programmer, hvor budgettet fra 
fondene ikke overstiger 75 mio. EUR, kan 
medlemsstaten undlade at fremlægge 
årlige gennemførelsesrapporter og 
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fremlægge gennemførelsesrapporter for 
2017 og 2019.

Or. de

Ændringsforslag 956
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Anden del – artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De årlige rapporter skal indeholde 
oplysninger om gennemførelsen af 
programmet og dets prioriteter med 
henvisning til de finansielle data, fælles og 
programspecifikke indikatorer og 
kvantificerede målværdier, herunder 
ændringer i resultatindikatorer, og delmål 
fastlagt i resultatrammen. De fremlagte 
data skal referere til værdier for indikatorer 
for fuldt gennemførte operationer samt for 
udvalgte operationer. De skal desuden 
beskrive de foranstaltninger, der er truffet 
for at opfylde forhåndsbetingelserne og 
eventuelle faktorer, der påvirker 
programmets resultatet, samt de 
korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

2. De årlige rapporter skal indeholde 
oplysninger om gennemførelsen af 
programmet og dets prioriteter med 
henvisning til de finansielle data, fælles og 
programspecifikke indikatorer og 
kvantificerede målværdier, herunder 
ændringer i resultatindikatorer, og delmål 
fastlagt i resultatrammen. De fremlagte 
data skal referere til værdier for indikatorer 
for fuldt gennemførte operationer samt for 
operationer, der er udvalgt til at modtage 
støtte under et program. De skal desuden 
beskrive de foranstaltninger, der er truffet 
for at opfylde forhåndsbetingelserne og 
eventuelle faktorer, der påvirker 
programmets resultatet, samt de 
korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at tydeliggøre, hvilke operationer der skal indberettes
om. Udtrykket "udvalget operationer" er ikke specifikt nok.

Ændringsforslag 957
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
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Anden del – artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De årlige rapporter skal indeholde 
oplysninger om gennemførelsen af
programmet og dets prioriteter med 
henvisning til de finansielle data, fælles og 
programspecifikke indikatorer og 
kvantificerede målværdier, herunder 
ændringer i resultatindikatorer, og delmål 
fastlagt i resultatrammen. De fremlagte 
data skal referere til værdier for indikatorer 
for fuldt gennemførte operationer samt for 
udvalgte operationer. De skal desuden 
beskrive de foranstaltninger, der er truffet 
for at opfylde forhåndsbetingelserne og 
eventuelle faktorer, der påvirker 
programmets resultatet, samt de
korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

2. De årlige rapporter skal indeholde 
oplysninger om gennemførelsen af 
programmet og dets prioriteter med 
henvisning til de finansielle data, fælles og 
programspecifikke indikatorer og 
kvantificerede målværdier, herunder 
ændringer i resultatindikatorer, og delmål 
fastlagt i resultatrammen. De fremlagte 
data skal referere til værdier for indikatorer 
for fuldt gennemførte operationer samt for 
udvalgte operationer. De skal desuden 
beskrive de foranstaltninger, der er truffet 
for at opfylde forhåndsbetingelserne, 
forenklingen af de administrative 
procedurer og eventuelle faktorer, der 
påvirker programmets resultatet, samt de 
korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

Or. en

Ændringsforslag 958
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De årlige rapporter skal indeholde 
oplysninger om gennemførelsen af 
programmet og dets prioriteter med 
henvisning til de finansielle data, fælles og 
programspecifikke indikatorer og 
kvantificerede målværdier, herunder 
ændringer i resultatindikatorer, og delmål 
fastlagt i resultatrammen. De fremlagte 
data skal referere til værdier for indikatorer 
for fuldt gennemførte operationer samt for 
udvalgte operationer. De skal desuden 
beskrive de foranstaltninger, der er truffet 
for at opfylde forhåndsbetingelserne og 

2. De årlige rapporter skal indeholde 
oplysninger om gennemførelsen af 
programmet eller programmet for en 
makroregional udviklingsfond og dets 
prioriteter med henvisning til de finansielle 
data, fælles og programspecifikke 
indikatorer og kvantificerede målværdier, 
herunder ændringer i resultatindikatorer, og 
delmål fastlagt i resultatrammen. De 
fremlagte data skal referere til værdier for 
indikatorer for fuldt gennemførte 
operationer samt for udvalgte operationer. 
De skal desuden beskrive de 
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eventuelle faktorer, der påvirker 
programmets resultatet, samt de 
korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

foranstaltninger, der er truffet for at 
opfylde forhåndsbetingelserne og 
eventuelle faktorer, der påvirker 
programmets eller programmet for en 
makroregional udviklingsfonds resultat, 
samt de korrigerende foranstaltninger, der 
er truffet.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 959
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Anden del – artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De årlige rapporter skal indeholde 
oplysninger om gennemførelsen af 
programmet og dets prioriteter med 
henvisning til de finansielle data, fælles og 
programspecifikke indikatorer og 
kvantificerede målværdier, herunder 
ændringer i resultatindikatorer, og delmål 
fastlagt i resultatrammen. De fremlagte 
data skal referere til værdier for indikatorer 
for fuldt gennemførte operationer samt for 
udvalgte operationer. De skal desuden 
beskrive de foranstaltninger, der er truffet 
for at opfylde forhåndsbetingelserne og 
eventuelle faktorer, der påvirker 
programmets resultatet, samt de 
korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

2. De årlige rapporter skal indeholde 
oplysninger om gennemførelsen af 
programmet og dets prioriteter med 
henvisning til de finansielle data, fælles og 
programspecifikke indikatorer og 
kvantificerede målværdier, herunder 
ændringer i resultatindikatorer, og delmål 
fastlagt i resultatrammen. De fremlagte 
data skal referere til værdier for indikatorer 
for fuldt gennemførte operationer samt for 
udvalgte operationer. Alle 
personoplysninger skal opdeles efter køn. 
De skal desuden beskrive de 
foranstaltninger, der er truffet for at 
opfylde forhåndsbetingelserne og 
eventuelle faktorer, der påvirker 
programmets resultatet, de korrigerende 
foranstaltninger, der er truffet, og 
foranstaltninger, der er truffet med 
henblik på administrativ forenkling.

Or. en
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Ændringsforslag 960
Richard Seeber

Forslag til forordning
Anden del – artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De årlige rapporter skal indeholde 
oplysninger om gennemførelsen af 
programmet og dets prioriteter med 
henvisning til de finansielle data, fælles og 
programspecifikke indikatorer og 
kvantificerede målværdier, herunder 
ændringer i resultatindikatorer, og delmål 
fastlagt i resultatrammen. De fremlagte 
data skal referere til værdier for indikatorer 
for fuldt gennemførte operationer samt for 
udvalgte operationer. De skal desuden 
beskrive de foranstaltninger, der er truffet 
for at opfylde forhåndsbetingelserne og 
eventuelle faktorer, der påvirker 
programmets resultatet, samt de 
korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

2. De årlige rapporter skal indeholde 
oplysninger om gennemførelsen af 
programmet og dets prioriteter med 
henvisning til de finansielle data, fælles og 
programspecifikke indikatorer og 
kvantificerede målværdier, herunder 
ændringer i resultatindikatorer, og delmål 
fastlagt i resultatrammen. De fremlagte 
data skal referere til værdier for indikatorer 
for fuldt gennemførte operationer.

Or. en

Ændringsforslag 961
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Anden del – artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De årlige rapporter skal indeholde 
oplysninger om gennemførelsen af 
programmet og dets prioriteter med 
henvisning til de finansielle data, fælles og 
programspecifikke indikatorer og 
kvantificerede målværdier, herunder 
ændringer i resultatindikatorer, og delmål 
fastlagt i resultatrammen. De fremlagte 

2. De årlige rapporter skal indeholde 
oplysninger om gennemførelsen af 
programmet og dets prioriteter med 
henvisning til de finansielle data, fælles og 
programspecifikke indikatorer og 
kvantificerede målværdier, herunder 
ændringer i resultatindikatorer, og delmål 
fastlagt i resultatrammen. De fremlagte 
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data skal referere til værdier for indikatorer 
for fuldt gennemførte operationer samt for 
udvalgte operationer. De skal desuden 
beskrive de foranstaltninger, der er truffet 
for at opfylde forhåndsbetingelserne og 
eventuelle faktorer, der påvirker 
programmets resultatet, samt de 
korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

data skal referere til værdier for indikatorer 
for fuldt gennemførte operationer samt for 
udvalgte operationer. De skal desuden 
beskrive de foranstaltninger, der er truffet 
for at opfylde forhåndsbetingelserne og 
arbejdsmarkedets parters behov samt 
sikre administrativ forenkling, og 
eventuelle faktorer, der påvirker 
programmets resultatet, samt de 
korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

Or. fr

Begrundelse

Samarbejde med de økonomiske og sociale aktører og effektivitet i de administrative 
procedurer er elementer, der er afgørende for gennemførelsen af operationelle programmer. 
Inddragelsen af disse elementer i evalueringsrapporterne gør det muligt for Kommissionen 
bedre at identificere den indsats, der er nødvendig i medlemsstaten for at sikre en bedre 
anvendelse af samhørighedspolitikken.

Ændringsforslag 962
Richard Seeber

Forslag til forordning
Anden del – artikel 44 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den årlige gennemførelsesrapport, der 
forelægges i 2017, skal indeholde og 
vurdere de oplysninger, der er omhandlet 
i stk. 2, og fremskridt med hensyn til at nå 
programmets mål, herunder FSR-
fondenes bidrag til ændringer i 
resultatindikatorer, når der foreligger 
dokumentation fra evalueringer. Den skal 
endvidere vurdere gennemførelsen af 
foranstaltningerne med henblik på at tage 
hensyn til principperne i artikel 6, 7 og 8 
og rapportere om den støtte, der er 
anvendt til målene vedrørende 
klimaforandringer.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 963
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 44 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den årlige gennemførelsesrapport, der 
forelægges i 2017, skal indeholde og 
vurdere de oplysninger, der er omhandlet i 
stk. 2, og fremskridt med hensyn til at nå 
programmets mål, herunder FSR-fondenes 
bidrag til ændringer i resultatindikatorer, 
når der foreligger dokumentation fra 
evalueringer. Den skal endvidere vurdere 
gennemførelsen af foranstaltningerne med 
henblik på at tage hensyn til principperne i 
artikel 6, 7 og 8 og rapportere om den 
støtte, der er anvendt til målene vedrørende 
klimaforandringer.

3. Den årlige gennemførelsesrapport, der 
forelægges i 2017, skal indeholde og 
vurdere de oplysninger, der er omhandlet i 
stk. 2, og fremskridt med hensyn til at nå 
programmets eller programmet for en 
makroregional udviklingsfonds mål, 
herunder FSR-fondenes bidrag til 
ændringer i resultatindikatorer, når der 
foreligger dokumentation fra evalueringer. 
Den skal endvidere vurdere 
gennemførelsen af foranstaltningerne med 
henblik på at tage hensyn til principperne i 
artikel 6, 7 og 8 og rapportere om den 
støtte, der er anvendt til målene vedrørende 
klimaforandringer.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 964
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Anden del – artikel 44 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den årlige gennemførelsesrapport, der 
forelægges i 2017, skal indeholde og 
vurdere de oplysninger, der er omhandlet i 
stk. 2, og fremskridt med hensyn til at nå 
programmets mål, herunder FSR-fondenes 

3. Den årlige gennemførelsesrapport, der 
forelægges i 2017, skal indeholde og 
vurdere de oplysninger, der er omhandlet i 
stk. 2, og fremskridt med hensyn til at nå 
programmets mål, herunder FSR-fondenes 
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bidrag til ændringer i resultatindikatorer, 
når der foreligger dokumentation fra 
evalueringer. Den skal endvidere vurdere 
gennemførelsen af foranstaltningerne med 
henblik på at tage hensyn til principperne i 
artikel 6, 7 og 8 og rapportere om den 
støtte, der er anvendt til målene vedrørende 
klimaforandringer.

bidrag til ændringer i resultatindikatorer, 
når der foreligger dokumentation fra 
evalueringer. Den skal endvidere vurdere 
gennemførelsen af foranstaltningerne med 
henblik på at tage hensyn til principperne i 
artikel 6, 7 og 8 og rapportere om den 
støtte, der er anvendt til målene vedrørende 
klimaforandringer, og om de 
foranstaltninger, der er truffet for at nå 
målene vedrørende 
fattigdomsbekæmpelse.

Or. it

Ændringsforslag 965
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Anden del – artikel 44 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I den årlige gennemførelsesrapport 
evalueres de i artikel 5 omhandlede 
partneres rolle i gennemførelsen af 
programmet, herunder en liste over de 
involverede partnere, deres 
ansvarsområder og de udtalelser, de er 
fremkommet med vedrørende 
gennemførelsen af programmet og af 
partnerskabsprincippet, samt den måde, 
hvorpå der er blevet taget hensyn til deres 
synspunkter.

Or. en

Ændringsforslag 966
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
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Anden del – artikel 44 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den årlige gennemførelsesrapport i 2019 
og den endelige gennemførelsesrapport for 
FSR-fondene skal, ud over de oplysninger 
og den vurdering, der er omhandlet i stk. 2 
og 3, indeholde oplysninger om og vurdere 
fremskridtene med hensyn til at nå 
programmets mål og dets bidrag til 
virkeliggørelse af EU-strategien for
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

4. Den årlige gennemførelsesrapport i 2019 
og den endelige gennemførelsesrapport for 
FSR-fondene skal, ud over de oplysninger 
og den vurdering, der er omhandlet i stk. 2 
og 3, indeholde oplysninger om og vurdere 
fremskridtene med hensyn til at nå 
programmets eller programmet for en 
makroregional udviklingsfonds mål og 
dets bidrag til virkeliggørelse af EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 967
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 44 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen kan udstede henstillinger 
vedrørende emner, der berører 
gennemførelsen af programmet. Hvis der 
udstedes sådanne henstillinger, underretter 
forvaltningsmyndigheden Kommissionen 
efter senest tre måneder om de 
korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

7. Kommissionen kan udstede henstillinger 
vedrørende emner, der berører 
gennemførelsen af programmet eller 
programmet for en makroregional 
udviklingsfond. Hvis der udstedes sådanne 
henstillinger, underretter 
forvaltningsmyndigheden Kommissionen 
efter senest tre måneder om de 
korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

Or. sk
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Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 968
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Anden del – artikel 44 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen kan udstede henstillinger 
vedrørende emner, der berører 
gennemførelsen af programmet. Hvis der 
udstedes sådanne henstillinger, underretter 
forvaltningsmyndigheden Kommissionen 
efter senest tre måneder om de 
korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

7. Kommissionen kan udstede henstillinger 
vedrørende emner, der berører 
gennemførelsen af programmet, herunder 
program- og projektforvaltningen. Hvis 
der udstedes sådanne henstillinger, 
underretter forvaltningsmyndigheden 
Kommissionen efter senest tre måneder om 
de korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

Or. en

Ændringsforslag 969
Richard Seeber

Forslag til forordning
Anden del – artikel 44 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen kan udstede henstillinger 
vedrørende emner, der berører 
gennemførelsen af programmet. Hvis der 
udstedes sådanne henstillinger, 
underretter forvaltningsmyndigheden 
Kommissionen efter senest tre måneder 
om de korrigerende foranstaltninger, der 
er truffet.

7. Kommissionen kan udstede henstillinger 
vedrørende emner, der berører 
gennemførelsen af programmet.

Or. en
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Ændringsforslag 970
Richard Seeber

Forslag til forordning
Anden del – artikel 44 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Der offentliggøres et EU-resumé af 
indholdet af de årlige og endelige 
gennemførelsesrapporter.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 971
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Anden del – artikel 44 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Der offentliggøres et EU-resumé af 
indholdet af de årlige og endelige 
gennemførelsesrapporter.

8. De årlige og endelige 
gennemførelsesrapporter offentliggøres i 
deres helhed.

Or. en

Ændringsforslag 972
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Anden del – artikel 44 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Der offentliggøres et EU-resumé af 
indholdet af de årlige og endelige 
gennemførelsesrapporter.

8. Der offentliggøres et EU-resumé af 
indholdet af de årlige og endelige 
gennemførelsesrapporter, ligesom 
rapporterne i deres helhed offentliggøres.
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Or. en

Ændringsforslag 973
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 45 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der afholdes hvert år fra 2016 til og med 
2022 et årligt statusmøde mellem 
Kommissionen og hver enkelt medlemsstat 
for at behandle resultaterne af hvert 
program under hensyntagen til den årlige 
gennemførelsesrapport og Kommissionens 
bemærkninger og henstillinger, hvor det er 
relevant.

1. Der afholdes hvert år fra 2016 til og med 
2022 et årligt statusmøde mellem 
Kommissionen og hver enkelt medlemsstat 
for at behandle resultaterne af hvert 
program eller program for en 
makroregional udviklingsfond under 
hensyntagen til den årlige 
gennemførelsesrapport og Kommissionens 
bemærkninger og henstillinger, hvor det er 
relevant.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 974
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 45 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det årlige statusmøde kan dække mere 
end ét program. I 2017 og 2019 skal det 
årlige statusmøde omfatte alle 
operationelle programmer i medlemsstaten 
og også tage hensyn til de 
gennemførelsesrapporter, der er forelagt af 
den pågældende medlemsstat i henhold til 
artikel 46 i de pågældende år.

2. Det årlige statusmøde kan dække mere 
end ét program eller program for en 
makroregional udviklingsfond. I 2017 og 
2019 skal det årlige statusmøde omfatte 
alle operationelle programmer og 
programmer for makroregionale 
udviklingsfonde i medlemsstaten og også 
tage hensyn til de gennemførelsesrapporter, 
der er forelagt af den pågældende 
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medlemsstat i henhold til artikel 46 i de 
pågældende år.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 975
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 45 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaten og Kommissionen kan 
aftale ikke at afholde et årligt statusmøde 
for et program i andre år end 2017 og 
2019.

3. Medlemsstaten og Kommissionen kan 
aftale ikke at afholde et årligt statusmøde 
for et program eller program for en 
makroregional udviklingsfond i andre år 
end 2017 og 2019.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 976
Markus Pieper, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Anden del – artikel 45 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. For programmer, hvor budgettet fra 
fondene ikke overstiger 75 mio. EUR, 
arrangeres der som undtagelse fra artikel 
45, stk. 1, i årene 2017 og 2019 
revisionsmøder.
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Or. de

Begrundelse

Eine jährliche Übermittlung der Finanzdaten findet für EFRE, ESF und KF gemäß Art. 102 
Abs. 1 ohnehin statt. Dies genügt den haushaltsrechtlichen Vorgaben der EU und ermöglicht 
die Überprüfung der Leistung der Programme. Um die Umsetzung von kleinen Programmen 
zu erleichtern und dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit zum nur geringen finanziellen 
Risiko Rechnung zu tragen, ist für diese Programme daher eine Ausnahme von der 
Verpflichtung zum jährlichen Durchführungsbericht und den Überprüfungssitzungen 
vorzusehen. Die Programme sollten daher verpflichtet werden, über den Stand der 
Durchführung gemäß Art. 44 Abs. 3 und 4 sowie im Rahmen der Fortschrittsberichte (Art. 46) 
2017 und 2019 zu berichten. Die Jährlichen Überprüfungssitzungen gemäß Art. 45 sollten 
gleichfalls, wie bereits in Art. 45 Abs. 3 als Möglichkeit vorgesehen, lediglich 2017 und 2019 
stattfinden müssen.

Ændringsforslag 977
Catherine Bearder

Forslag til forordning
Anden del – artikel 46 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremskridt hen imod virkeliggørelse af 
EU-strategien for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst, navnlig hvad angår de 
delmål, der er fastsat for hvert enkelt 
program i resultatrammen, og den støtte, 
der er anvendt til målene vedrørende 
klimaforandringer

b) fremskridt hen imod virkeliggørelse af 
EU-strategien for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst, navnlig hvad angår de 
delmål, der er fastsat for hvert enkelt 
program i resultatrammen, og den støtte, 
der er anvendt til målene vedrørende 
klimaforandringer og biodiversitet, 
herunder Natura 2000, som krævet i 
nationale prioriterede handlingsrammer

Or. en

Ændringsforslag 978
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
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Anden del – artikel 46 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremskridt hen imod virkeliggørelse af 
EU-strategien for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst, navnlig hvad angår de 
delmål, der er fastsat for hvert enkelt 
program i resultatrammen, og den støtte, 
der er anvendt til målene vedrørende 
klimaforandringer

b) fremskridt hen imod virkeliggørelse af 
EU-strategien for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst, navnlig hvad angår de 
målbare kvalitative og kvantitative delmål, 
der er fastsat for hvert enkelt program i 
resultatrammen, herunder for de 
indikatorer, der henviser til de horisontale 
principper fastsat i artikel 7 og 8, og den 
støtte, der er anvendt til målene vedrørende 
klimaforandringer

Or. en

Ændringsforslag 979
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Anden del – artikel 46 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremskridt hen imod virkeliggørelse af 
EU-strategien for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst, navnlig hvad angår de 
delmål, der er fastsat for hvert enkelt 
program i resultatrammen, og den støtte, 
der er anvendt til målene vedrørende 
klimaforandringer

b) fremskridt hen imod virkeliggørelse af 
EU-strategien for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst, navnlig hvad angår 
nedbringelse af fattigdom og af de 
regionale forskelle samt de delmål, der er 
fastsat for hvert enkelt program i 
resultatrammen, og den støtte, der er 
anvendt til målene vedrørende 
klimaforandringer

Or. en

Ændringsforslag 980
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
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Anden del – artikel 46 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremskridt hen imod virkeliggørelse af 
EU-strategien for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst, navnlig hvad angår de 
delmål, der er fastsat for hvert enkelt 
program i resultatrammen, og den støtte, 
der er anvendt til målene vedrørende
klimaforandringer

b) fremskridt hen imod virkeliggørelse af 
EU-strategien for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst, navnlig hvad angår de 
delmål, der er fastsat for hvert enkelt 
program i resultatrammen, og den støtte, 
der er anvendt til målene vedrørende 
klimaforandringer og vedrørende 
fattigdomsbekæmpelse

Or. it

Ændringsforslag 981
Richard Seeber

Forslag til forordning
Anden del – artikel 46 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hvorvidt de foranstaltninger, der er 
truffet for at opfylde 
forhåndsbetingelserne, som ikke var 
opfyldt på datoen for vedtagelsen af 
partnerskabsaftalen, er blevet gennemført 
i overensstemmelse med den fastsatte 
tidsplan

udgår

Or. en

Ændringsforslag 982
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Anden del – artikel 46 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hvorvidt de foranstaltninger, der er 
truffet for at opfylde 
forhåndsbetingelserne, som ikke var 

c) hvorvidt de foranstaltninger, der er 
truffet for at opfylde 
forhåndsbetingelserne, som ikke var 
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opfyldt på datoen for vedtagelsen af 
partnerskabsaftalen, er blevet gennemført i 
overensstemmelse med den fastsatte 
tidsplan

opfyldt på datoen for vedtagelsen af 
partnerskabsaftalen, er blevet gennemført i 
overensstemmelse hermed

Or. en

Ændringsforslag 983
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 46 – stk. 10 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) gennemførelsen af mekanismer, der skal 
sikre koordinering mellem FSR-fondene og 
andre EU-finansieringsinstrumenter og 
nationale finansieringsinstrumenter og EIB

d) gennemførelsen af mekanismer, der skal 
sikre koordinering mellem FSR-fondene og 
andre EU-finansieringsinstrumenter, 
makroregionale udviklingsfonde og 
nationale finansieringsinstrumenter og EIB

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 984
Richard Seeber

Forslag til forordning
Anden del – artikel 46 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) de foranstaltninger, der er truffet for at 
styrke kapaciteten hos medlemsstaternes 
myndigheder og, hvis det er relevant, 
støttemodtagerne til at forvalte og 
anvende FSR-fondene

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 985
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Anden del – artikel 46 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) de foranstaltninger, der er truffet for at 
styrke kapaciteten hos medlemsstaternes 
myndigheder og, hvis det er relevant, 
støttemodtagerne til at forvalte og anvende 
FSR-fondene

f) de foranstaltninger, der er truffet for at 
styrke kapaciteten hos medlemsstaternes 
myndigheder og, hvis det er relevant, 
støttemodtagerne til at forvalte og anvende 
FSR-fondene, herunder henstillingen om 
at anvende uddannelse i program- og 
projektforvaltning, der lever op til 
internationale standarder, for at forbedre 
den administrative kapacitet.

Or. en

Ændringsforslag 986
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 46 – stk. 10 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) de foranstaltninger, der er truffet for at 
styrke kapaciteten hos medlemsstaternes 
myndigheder og, hvis det er relevant, 
støttemodtagerne til at forvalte og anvende 
FSR-fondene

f) de foranstaltninger, der er truffet for at 
styrke kapaciteten hos myndighederne i 
medlemsstaten eller gruppen af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond, og, hvis 
det er relevant, støttemodtagerne til at 
forvalte og anvende FSR-fondene

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.



PE491.054v01-00 108/166 AM\903903DA.doc

DA

Ændringsforslag 987
Richard Seeber

Forslag til forordning
Anden del – artikel 46 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 988
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 46 – stk. 10 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

g) de planlagte foranstaltninger og 
modsvarende mål i programmerne eller 
programmer for makroregionale 
udviklingsfonde for at opnå en reduktion 
af den administrative byrde for 
støttemodtagerne

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 989
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
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Anden del – artikel 46 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) partnernes rolle, jf. artikel 5, i 
gennemførelsen af partnerskabsaftalen.

h) partnernes rolle, jf. artikel 5, i 
gennemførelsen af partnerskabsaftalen, 
herunder en liste over de involverede 
partnere, deres ansvar og deres syn på 
gennemførelsen af programmet og af 
partnerskabsprincippet, og hvordan disse 
synspunkter er blevet taget i betragtning.

Or. en

Ændringsforslag 990
Jens Nilsson

Forslag til forordning
Anden del – artikel 46 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) partnernes rolle, jf. artikel 5, i 
gennemførelsen af partnerskabsaftalen.

h) partnernes rolle, jf. artikel 5, og en 
vurdering af kvaliteten og effektiviteten af 
dette partnerskab i gennemførelsen af 
partnerskabsaftalen.

Or. en

Begrundelse

For at give partnerskabsprincippet en reel og fuldstændig mening skal medlemsstaterne ikke 
blot detaljeret redegøre for den rolle, som partnerne har fået tildelt, men også vurdere, hvor 
godt partnerskabsprincippet er blevet gennemført.

Ændringsforslag 991
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Anden del – artikel 46 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i artikel 5 omhandlede partneres 
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projekt- og programforvaltning i 
forbindelse med gennemførelsen af 
partnerskabsaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 992
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Anden del – artikel 46 – stk. 2 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) årsager til begrænsninger i 
gennemførelsen af programmer inden for 
FSR-fondene

Or. en

Ændringsforslag 993
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 46 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen senest tre måneder 
efter forelæggelsen af statusrapporten 
fastslår, at oplysningerne deri er 
ufuldstændige eller uklare, kan den 
anmode om yderligere oplysninger fra 
medlemsstaten. Medlemsstaten giver 
Kommissionen de ønskede oplysninger 
inden for tre måneder og reviderer, hvis det 
er relevant, statusrapporten i 
overensstemmelse hermed.

3. Hvis Kommissionen senest tre måneder 
efter forelæggelsen af statusrapporten 
fastslår, at oplysningerne deri er 
ufuldstændige eller uklare, kan den 
anmode om yderligere oplysninger fra 
medlemsstaten eller gruppen af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond. 
Medlemsstaten eller gruppen af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond, giver 
Kommissionen de ønskede oplysninger 
inden for tre måneder og reviderer, hvis det 
er relevant, statusrapporten i 
overensstemmelse hermed.
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Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 994
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Anden del – artikel 46 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen senest tre måneder
efter forelæggelsen af statusrapporten 
fastslår, at oplysningerne deri er 
ufuldstændige eller uklare, kan den 
anmode om yderligere oplysninger fra 
medlemsstaten. Medlemsstaten giver 
Kommissionen de ønskede oplysninger 
inden for tre måneder og reviderer, hvis det 
er relevant, statusrapporten i 
overensstemmelse hermed.

3. Hvis Kommissionen senest en måned
efter forelæggelsen af statusrapporten 
fastslår, at oplysningerne deri er 
ufuldstændige eller uklare, kan den 
anmode om yderligere oplysninger fra 
medlemsstaten. Medlemsstaten giver 
Kommissionen de ønskede oplysninger 
inden for tre måneder og reviderer, hvis det 
er relevant, statusrapporten i 
overensstemmelse hermed.

Or. en

Ændringsforslag 995
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 46 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I 2017 og 2019 udarbejder 
Kommissionen en strategirapport, der 
sammenfatter medlemsstaternes 
statusrapporter, og som den forelægger for 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget.

4. I 2017 og 2019 udarbejder 
Kommissionen en strategirapport, der 
sammenfatter medlemsstaternes 
statusrapporter eller statusrapporter fra 
gruppen af medlemsstater, der har 
oprettet en makroregional 
udviklingsfond, og som den forelægger 
for Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
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Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 996
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Anden del – artikel 46 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I 2018 og 2020 medtager Kommissionen 
i sin årlige statusrapport til Det Europæiske 
Råds forårsmøde et afsnit, der 
sammenfatter strategirapporten, især hvad 
angår fremskridt vedrørende EU-strategien 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst.

5. I 2018 og 2020 medtager Kommissionen 
i sin årlige statusrapport til Det Europæiske 
Råds forårsmøde et afsnit, der 
sammenfatter strategirapporten, især hvad 
angår fremskridt vedrørende EU-strategien 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst og målene for flagskibsinitiativerne 
i Unionens strategi for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst.

Or. en

Ændringsforslag 997
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der foretages evalueringer for at 
forbedre kvaliteten af udformningen og 
gennemførelsen af programmer og for at 
vurdere deres effektivitet og virkninger. 
Programmernes virkninger evalueres i 

1. Der foretages evalueringer for at 
forbedre kvaliteten af udformningen og 
gennemførelsen af programmer eller 
programmer for makroregionale 
udviklingsfonde og for at vurdere deres 
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overensstemmelse med de respektive FSR-
fondes målsætninger i forhold til målene 
for EU-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst33 og, når det 
er relevant, i forhold til 
bruttonationalprodukt (BNP) og 
arbejdsløshed.

effektivitet og virkninger. Programmernes 
eller programmerne for makroregionale 
udviklingsfondes virkninger evalueres i 
overensstemmelse med de respektive FSR-
fondes målsætninger i forhold til målene 
for EU-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst33 og, når det 
er relevant, i forhold til 
bruttonationalprodukt (BNP) og 
arbejdsløshed.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 998
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Anden del – artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der foretages evalueringer for at 
forbedre kvaliteten af udformningen og 
gennemførelsen af programmer og for at 
vurdere deres effektivitet og virkninger. 
Programmernes virkninger evalueres i 
overensstemmelse med de respektive FSR-
fondes målsætninger i forhold til målene 
for EU-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst33 og, når det 
er relevant, i forhold til 
bruttonationalprodukt (BNP) og 
arbejdsløshed.

1. Der foretages evalueringer for at 
forbedre kvaliteten af udformningen og 
gennemførelsen af programmer og for at 
vurdere deres effektivitet og virkninger. 
Programmernes virkninger evalueres i 
overensstemmelse med de respektive FSR-
fondes målsætninger i forhold til målene 
for EU-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst33 og, når det 
er relevant, i forhold til klimamålene, 
indikatorerne i tilknytning til horisontale 
principper, bruttonationalproduktet
(BNP) og beskæftigelsen og kvalitative 
beskæftigelsesmål. Medlemsstaterne kan 
anvende andre indikatorer, herunder 
indikatorer i tilknytning til 
programmernes sociale eller 
miljømæssige virkninger. 
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Or. en

Ændringsforslag 999
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Anden del – artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der foretages evalueringer for at 
forbedre kvaliteten af udformningen og 
gennemførelsen af programmer og for at 
vurdere deres effektivitet og virkninger. 
Programmernes virkninger evalueres i 
overensstemmelse med de respektive FSR-
fondes målsætninger i forhold til målene 
for EU-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst33 og, når det 
er relevant, i forhold til 
bruttonationalprodukt (BNP) og
arbejdsløshed.

1. Der foretages evalueringer for at 
forbedre kvaliteten af udformningen og 
gennemførelsen af programmer og for at 
vurdere deres effektivitet og virkninger. 
Programmernes virkninger evalueres i 
overensstemmelse med de respektive FSR-
fondes målsætninger i forhold til regionale 
og lokale behov og i forhold til 
bruttonationalprodukt (BNP),
arbejdsløshed og fattigdom.

Or. en

Ændringsforslag 1000
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Anden del – artikel 47 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Ud over bestemmelserne i stk. 1 kan 
programmets virkninger evalueres på 
baggrund af andre aspekter, der vurderes 
som vigtige ud fra et givet områdes 
samfundsøkonomiske og geografiske 
kendetegn.

Or. fr
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Ændringsforslag 1001
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 47 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne tilvejebringer de 
midler, der er nødvendige for udførelsen af 
evalueringerne, og sikrer, at der er indført 
procedurer til at udarbejde og indsamle de 
data, der er nødvendige for evalueringerne, 
herunder data vedrørende fælles og 
eventuelle programspecifikke indikatorer.

2. Medlemsstaterne eller gruppen af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond,
tilvejebringer de midler, der er nødvendige 
for udførelsen af evalueringerne, og sikrer, 
at der er indført procedurer til at udarbejde 
og indsamle de data, der er nødvendige for 
evalueringerne, herunder data vedrørende 
fælles indikatorer og eventuelle 
indikatorer, der er specifikke for 
programmet eller programmet for den 
makroregionale udviklingsfond.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 1002
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Anden del – artikel 47 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne tilvejebringer de 
midler, der er nødvendige for udførelsen af 
evalueringerne, og sikrer, at der er indført 
procedurer til at udarbejde og indsamle de 
data, der er nødvendige for evalueringerne, 
herunder data vedrørende fælles og 
eventuelle programspecifikke indikatorer.

2. Medlemsstaterne tilvejebringer de 
midler, der er nødvendige for udførelsen af 
evalueringerne, og sikrer, at der er indført 
procedurer til at udarbejde og indsamle de 
data, der er nødvendige for evalueringerne, 
herunder data vedrørende fælles og 
eventuelle programspecifikke indikatorer. 
Både evalueringer og dataindsamling kan 
modtage støtte under teknisk bistand.
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Or. en

Ændringsforslag 1003
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 47 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Evalueringen skal foretages af eksperter, 
der er funktionelt uafhængige af de 
myndigheder, der har ansvaret for 
programgennemførelsen. Kommissionen 
opstiller retningslinjer for, hvordan man 
foretager evalueringer.

3. Evalueringen skal foretages af eksperter, 
der er funktionelt uafhængige af de 
myndigheder, der har ansvaret for 
gennemførelsen af programmet eller 
programmet for en makroregional 
udviklingsfond. Kommissionen opstiller
retningslinjer for, hvordan man foretager 
evalueringer.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 1004
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Anden del – artikel 47 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Evalueringen skal foretages af eksperter, 
der er funktionelt uafhængige af de 
myndigheder, der har ansvaret for 
programgennemførelsen. Kommissionen 
opstiller retningslinjer for, hvordan man 
foretager evalueringer.

3. Evalueringen skal foretages af eksperter, 
der er funktionelt uafhængige af de 
myndigheder, der har ansvaret for 
programgennemførelsen. Ekspertteams, 
der foretager evalueringer, skal omfatte 
partnere delegeret via gennemsigtige 
processer, der respekteres af og er 
uafhængige af alle styringsorganer i 
medlemsstaten. Kommissionen opstiller 
retningslinjer for, hvordan man foretager 
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evalueringer.

Or. en

Ændringsforslag 1005
Richard Seeber

Forslag til forordning
Anden del – artikel 47 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Alle evalueringer offentliggøres i deres 
helhed.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1006
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Anden del – artikel 47 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Alle evalueringer offentliggøres i deres
helhed.

4. Den endelige rapport om alle
evalueringer offentliggøres i sin helhed.

Or. en

Ændringsforslag 1007
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne foretager 
forhåndsevalueringer for at forbedre 
kvaliteten af hvert programs udformning.

1. Medlemsstaterne eller en gruppe af 
medlemsstater, der har oprettet en
makroregional udviklingsfond, foretager 
forhåndsevalueringer for at forbedre 
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kvaliteten af hvert programs udformning 
eller udformningen af et program for en 
makroregional udviklingsfond.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 1008
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 48 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forhåndsevalueringer foretages under 
ansvar af den myndighed, der er ansvarlig 
for udarbejdelsen af programmerne. De 
forelægges for Kommissionen samtidig 
med programmet sammen med et resumé. 
Der kan i de fondsspecifikke regler 
fastsættes tærskler, under hvilke 
forhåndsevalueringen kan kombineres med 
evalueringen af et andet program.

2. Forhåndsevalueringer foretages under 
ansvar af den myndighed, der er ansvarlig 
for udarbejdelsen af programmerne eller 
programmer for makroregionale 
udviklingsfonde. De forelægges for 
Kommissionen samtidig med programmet 
eller programmet for en makroregional 
udviklingsfond sammen med et resumé. 
Der kan i de fondsspecifikke regler 
fastsættes tærskler, under hvilke 
forhåndsevalueringen kan kombineres med 
evalueringen af et andet program eller et 
program for en makroregional 
udviklingsfond.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 1009
Richard Seeber
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Forslag til forordning
Anden del – artikel 48 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forhåndsevalueringer foretages under 
ansvar af den myndighed, der er ansvarlig 
for udarbejdelsen af programmerne. De 
forelægges for Kommissionen samtidig
med programmet sammen med et resumé. 
Der kan i de fondsspecifikke regler 
fastsættes tærskler, under hvilke 
forhåndsevalueringen kan kombineres 
med evalueringen af et andet program.

2. Forhåndsevalueringer foretages under 
ansvar af den myndighed, der er ansvarlig 
for udarbejdelsen af programmerne. De 
forelægges for Kommissionen samtidig 
med programmet sammen med et resumé. 
Der kan i de fondsspecifikke regler 
fastsættes tærskler, under hvilke 
forhåndsevalueringer kan kombineres for 
programmer med et EU-bidrag under 
150 mio. EUR hver.

Or. en

Ændringsforslag 1010
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Anden del – artikel 48 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bidraget til EU-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst under 
hensyntagen til de udvalgte tematiske mål 
og prioriteter og til nationale og regionale
behov

a) bidraget til EU's mål for samhørighed 
og EU-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst under 
hensyntagen til de udvalgte tematiske mål 
og prioriteter og til nationale og regionale 
behov

Or. fr

Ændringsforslag 1011
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
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Anden del – artikel 48 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bidraget til EU-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst under 
hensyntagen til de udvalgte tematiske mål 
og prioriteter og til nationale og regionale 
behov

a) bidraget til EU-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst under 
hensyntagen til de udvalgte tematiske mål, 
de horisontale principper fastlagt i artikel 
6, 7 og 8 i denne forordning og prioriteter 
og til nationale og regionale behov

Or. en

Ændringsforslag 1012
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 48 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) sammenhængen mellem tildelingen af 
budgetmidler og

c) sammenhængen mellem tildelingen af 
budgetmidler og programmålene eller 
målene for programmet for en 
makroregional fond.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 1013
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Anden del – artikel 48 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) sammenhængen mellem de udvalgte 
tematiske mål, prioriteter samt 
programmets modsvarende målsætninger 

d) sammenhængen mellem de udvalgte 
tematiske mål, prioriteter samt 
programmets modsvarende målsætninger 
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og 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

og den fælles strategiske ramme og
partnerskabsaftalen

Or. fr

Ændringsforslag 1014
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Anden del – artikel 48 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) sammenhængen mellem de udvalgte 
tematiske mål, prioriteter samt 
programmets modsvarende målsætninger 
og 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

d) sammenhængen mellem de udvalgte 
tematiske mål, prioriteter samt 
programmets modsvarende målsætninger 
og de horisontale principper fastlagt i 
artikel 6, 7 og 8 i denne forordning, 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

Or. en

Ændringsforslag 1015
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 48 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) sammenhængen mellem de udvalgte 
tematiske mål, prioriteter samt 
programmets modsvarende målsætninger 
og den fælles strategiske ramme, 

d) sammenhængen mellem de udvalgte 
tematiske mål, prioriteter samt 
programmets eller programmerne for 
makroregionale udviklingsfondes 
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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

modsvarende målsætninger og 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

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 1016
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 48 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) om de foreslåede programindikatorer er 
relevante og klare

e) om de foreslåede indikatorer for 
programmer eller programmer for 
makroregionale udviklingsfonde er 
relevante og klare

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 1017
Richard Seeber

Forslag til forordning
Anden del – artikel 48 – stk. 3 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) om programmet råder over 
tilstrækkelige menneskelige ressourcer og 

udgår
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administrativ forvaltningskapacitet

Or. en

Ændringsforslag 1018
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Anden del – artikel 48 – stk. 3 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) om programmet råder over tilstrækkelige 
menneskelige ressourcer og administrativ 
forvaltningskapacitet

i) om programmet råder over tilstrækkelige 
menneskelige ressourcer og administrativ 
forvaltningskapacitet og en evaluering af 
deres projekt- og 
programforvaltningskompetence

Or. en

Ændringsforslag 1019
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 48 – stk. 3 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) om programmet råder over tilstrækkelige 
menneskelige ressourcer og administrativ 
forvaltningskapacitet

i) om programmet eller programmet for en 
makroregional udviklingsfond råder over 
tilstrækkelige menneskelige ressourcer og 
administrativ forvaltningskapacitet

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 1020
Monika Smolková, Anna Záborská
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Forslag til forordning
Anden del – artikel 48 – stk. 3 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) om procedurerne for overvågning af 
programmet og for indsamling af de data, 
der er nødvendige for at foretage 
evalueringer, er formålstjenlige

j) om procedurerne for overvågning af 
programmet eller programmet for en 
makroregional udviklingsfond og for 
indsamling af de data, der er nødvendige 
for at foretage evalueringer, er 
formålstjenlige

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 1021
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Anden del – artikel 48 – stk. 3 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) om de planlagte foranstaltninger for at 
fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder og forhindre forskelsbehandling er 
tilstrækkelige

l) om de planlagte foranstaltninger er 
egnede til at fremme ligestilling mellem 
mænd og kvinder og forhindre 
forskelsbehandling, herunder 
foranstaltninger til fjernelse af hindringer 
for adgangen for personer med handicap

Or. en

Ændringsforslag 1022
María Irigoyen Pérez

Forslag til forordning
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Anden del – artikel 48 – stk. 3 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) om de planlagte foranstaltninger for at 
fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder og forhindre forskelsbehandling er 
tilstrækkelige

l) om de planlagte foranstaltninger for at 
sikre reel og faktisk ligestilling mellem 
mænd og kvinder og bekæmpe
forskelsbehandling er tilstrækkelige

Or. es

Begrundelse

Sikring af ligestilling mellem mænd og kvinder og bekæmpelse af forskelsbehandling skal 
tages i betragtning.

Ændringsforslag 1023
Richard Seeber

Forslag til forordning
Anden del – artikel 48 – stk. 3 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) om de planlagte foranstaltninger for at 
fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder og forhindre forskelsbehandling er 
tilstrækkelige

l) om de eventuelle planlagte 
foranstaltninger for at fremme ligestilling 
mellem mænd og kvinder og forhindre 
forskelsbehandling er tilstrækkelige, hvor 
det er relevant

Or. en

Ændringsforslag 1024
Catherine Bearder

Forslag til forordning
Anden del – artikel 48 – stk. 3 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) om de planlagte foranstaltninger til 
fremme af bæredygtig udvikling er 
tilstrækkelige.

m) om de planlagte foranstaltninger til 
fremme af bæredygtig udvikling, herunder 
kvantificerede nettovirkninger på 
klimaændringer, er tilstrækkelige.



PE491.054v01-00 126/166 AM\903903DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 1025
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Anden del – artikel 48 – stk. 3 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) om de planlagte foranstaltninger til 
fremme af bæredygtig udvikling er 
tilstrækkelige.

m) om de planlagte foranstaltninger til 
fremme af bæredygtig udvikling og 
forhindring af yderligere fremtidige 
eksterne omkostninger for det europæiske 
samfund i henhold til artikel 8 i denne 
forordning er hensigtsmæssige.

Or. en

Ændringsforslag 1026
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Anden del – artikel 48 – stk. 3 – litra m – nr. i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) Foranstaltninger truffet for at inddrage 
de i artikel 5 omhandlede partnere, 
herunder arbejdsmarkedets parter og de 
økonomiske interesseorganisationer, og 
foranstaltninger til forenkling af de 
administrative procedurer

Or. en

Ændringsforslag 1027
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
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Anden del – artikel 48 – stk. 3 – litra m a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ma) om de foranstaltninger, der er 
planlagt eller træffes for at inddrage de 
partnere, der henvises til i artikel 5, i 
forberedelsen, gennemførelsen, 
evalueringen og overvågningen af 
partnerskabsaftalen og programmerne, er 
hensigtsmæssige.

Or. en

Ændringsforslag 1028
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Anden del – artikel 48 – stk. 3 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

om programmet er tilpasset målet i 
henhold til internationale standarder for 
vurderingskriterier for projekt- og 
programforvaltning

Or. en

Ændringsforslag 1029
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Anden del – artikel 48 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når det er relevant, skal 
forhåndsevalueringen omfatte kravene til 
strategisk miljøvurdering, jf. Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering 
af bestemte planers og programmers 

4. Forhåndsevalueringen skal omfatte 
kravene til strategisk miljøvurdering, jf. 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering 
af bestemte planers og programmers 
indvirkning på miljøet, og skal omfatte 



PE491.054v01-00 128/166 AM\903903DA.doc

DA

indvirkning på miljøet. bedømmelser af programmernes 
indvirkninger på klimaforandringerne.

Or. en

Ændringsforslag 1030
Vasilica Viorica Dăncilă, Catherine Bearder

Forslag til forordning
Anden del – artikel 48 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når det er relevant, skal 
forhåndsevalueringen omfatte kravene til 
strategisk miljøvurdering, jf. Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering 
af bestemte planers og programmers 
indvirkning på miljøet.

4. Forhåndsevalueringen skal omfatte 
kravene til strategisk miljøvurdering, jf. 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering 
af bestemte planers og programmers 
indvirkning på miljøet, herunder 
vurderinger af programmernes 
konsekvenser for biodiversitet og 
klimaforandringer.

Or. en

Begrundelse

For at sikre indarbejdelse af bæredygtig udvikling i alle programmerne, jf. artikel 8, skal 
forhåndsevalueringerne af de foreslåede programmer vurdere alle de relevante miljøaspekter, 
navnlig klimaforandringer og biodiversitet. Dette er navnlig vigtigt for at nå EU-målene i 
2020 på begge områder og undgå programmer, der virker imod hensigten.

Ændringsforslag 1031
Richard Seeber

Forslag til forordning
Anden del – artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forvaltningsmyndigheden udarbejder
en evalueringsplan for hvert program, og 
den forelægges i overensstemmelse med de 
fondsspecifikke regler.

1. Der udarbejdes en evalueringsplan for 
hvert program, og den forelægges i 
overensstemmelse med de fondsspecifikke 
regler.
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Or. en

Ændringsforslag 1032
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 49 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I programmeringsperioden foretager 
forvaltningsmyndighederne evalueringer, 
herunder evalueringer for at vurdere 
effektiviteten og virkningerne, for hvert 
program på grundlag af evalueringsplanen. 
Mindst én gang i løbet af 
programmeringsperioden skal en 
evaluering vurdere, hvordan støtten fra 
FSR-fondene har bidraget til målene for 
hver prioritet. Alle evalueringer gennemgås 
af overvågningsudvalget og sendes til 
Kommissionen.

3. I programmeringsperioden foretager 
forvaltningsmyndighederne evalueringer, 
herunder evalueringer for at vurdere 
effektiviteten og virkningerne, for hvert 
program eller programmet for en 
makroregional udviklingsfond på 
grundlag af evalueringsplanen. Mindst én 
gang i løbet af programmeringsperioden 
skal en evaluering vurdere, hvordan støtten 
fra FSR-fondene har bidraget til målene for 
hver prioritet. Alle evalueringer gennemgås 
af overvågningsudvalget og sendes til 
Kommissionen.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 1033
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Anden del – artikel 49 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I overensstemmelse med resultaterne 
af den i stk. 3 omhandlede evaluering 
foretager forvaltningsmyndighederne de 
nødvendige ændringer og forbedringer af 
programmekanismerne og 
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gennemførelsesprocedurerne.

Or. en

Ændringsforslag 1034
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 49 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan på eget initiativ 
foretage evalueringer af programmer.

4. Kommissionen kan på eget initiativ 
foretage evalueringer af programmer eller 
af programmer for makroregionale 
udviklingsfonde.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 1035
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Anden del – artikel 50 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efterfølgende evaluering gennemføres af 
Kommissionen eller af medlemsstaterne i 
tæt samarbejde. Ved efterfølgende 
evalueringer undersøges FSR-fondenes 
effektivitet og deres bidrag til EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst i overensstemmelse med de 
særlige krav, der er fastsat i de 
fondsspecifikke regler. De efterfølgende 
evalueringer skal være afsluttet pr. 
31. december 2023.

Efterfølgende evaluering gennemføres af 
Kommissionen eller af medlemsstaterne i 
tæt samarbejde. Ved efterfølgende 
evalueringer undersøges FSR-fondenes 
effektivitet og deres bidrag til EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst i overensstemmelse med 
målene med flagskibsinitiativerne i 
Unionens strategi for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst og de 
særlige krav, der er fastsat i de 
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fondsspecifikke regler. De efterfølgende 
evalueringer skal være afsluttet pr. 
31. december 2023.

Or. en

Ændringsforslag 1036
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 50 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efterfølgende evaluering gennemføres af 
Kommissionen eller af medlemsstaterne i 
tæt samarbejde. Ved efterfølgende 
evalueringer undersøges FSR-fondenes 
effektivitet og deres bidrag til EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst i overensstemmelse med de 
særlige krav, der er fastsat i de 
fondsspecifikke regler. De efterfølgende 
evalueringer skal være afsluttet pr. 
31. december 2023.

Efterfølgende evaluering gennemføres af 
Kommissionen, medlemsstaterne eller den 
gruppe af medlemsstater, der har oprettet 
en makroregional udviklingsfond, i tæt 
samarbejde. Ved efterfølgende 
evalueringer undersøges FSR-fondenes 
effektivitet og deres bidrag til EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst i overensstemmelse med de 
særlige krav, der er fastsat i de 
fondsspecifikke regler. De efterfølgende 
evalueringer skal være afsluttet pr. 
31. december 2023.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 1037
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Anden del – artikel 50 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efterfølgende evaluering gennemføres af Efterfølgende evaluering gennemføres af 
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Kommissionen eller af medlemsstaterne i 
tæt samarbejde. Ved efterfølgende 
evalueringer undersøges FSR-fondenes 
effektivitet og deres bidrag til EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst i overensstemmelse med de 
særlige krav, der er fastsat i de 
fondsspecifikke regler. De efterfølgende 
evalueringer skal være afsluttet pr. 
31. december 2023.

Kommissionen eller af medlemsstaterne i 
tæt samarbejde. Ved efterfølgende 
evalueringer undersøges FSR-fondenes 
effektivitet og deres bidrag til opfyldelse af 
de regionale og lokale behov i 
overensstemmelse med de særlige krav, der 
er fastsat i de fondsspecifikke regler. De 
efterfølgende evalueringer skal indeholde 
en vurdering af eventuelle hindringer for 
gennemførelsen af programmer under 
FSR-fondene. De efterfølgende 
evalueringer skal være afsluttet pr. 
31. december 2023.

Or. en

Ændringsforslag 1038
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 51 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På initiativ af eller på vegne af 
Kommissionen kan FSR-fondene 
finansiere forberedende arbejde, 
overvågning, administrativ og teknisk 
bistand, evaluering, revision og kontrol i 
det omfang, det er nødvendigt til 
gennemførelse af denne forordning.

På initiativ af eller på vegne af 
Kommissionen kan FSR-fondene 
finansiere forberedende arbejde, 
overvågning, administrativ og teknisk 
bistand, evaluering, revision, kontrol og 
tilskudsordninger til støtte for 
konkurrenceevnen og beskæftigelsen i det 
omfang, det er nødvendigt til 
gennemførelse af denne forordning.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme. I overensstemmelse med Det Europæiske Råd af 30. januar 2012, bør 
Unionen og medlemsstaterne modernisere deres økonomier og øge konkurrenceevnen for at 
sikre en bæredygtig udvikling. Unionen og medlemsstaterne bør anvende en konsekvent og 
detaljeret fremgangsmåde, der kombinerer intelligent investering, som opretholder 
finanspolitisk konsolidering, og strukturelle foranstaltninger for fremtidig vækst og 
beskæftigelse.
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Ændringsforslag 1039
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Anden del – artikel 51 – stk. 1 – afsnit 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) foranstaltninger til udbredelse af 
oplysninger, netværksarbejde, 
kommunikationsaktiviteter, bevidstgørelse 
samt fremme af samarbejde og udveksling 
af erfaringer, bl.a. med tredjelande. For at 
sikre en mere effektiv kommunikation til 
den brede offentlighed og kraftigere 
synergieffekter mellem de 
kommunikationsaktiviteter, der foregår på 
Kommissionens initiativ, skal de midler, 
der afsættes til
kommunikationsforanstaltninger i henhold 
til denne forordning, også bidrage til den 
samlede kommunikation om Den 
Europæiske Unions politiske prioriteringer, 
forudsat at de vedrører de overordnede 
målsætninger i denne forordning

f) foranstaltninger til udbredelse af 
oplysninger, netværksarbejde, 
kommunikationsaktiviteter, bevidstgørelse 
samt fremme af samarbejde og udveksling 
af erfaringer, bl.a. med civilsamfundets 
organisationer og tredjelande. For at sikre 
en mere effektiv kommunikation til den 
brede offentlighed og kraftigere 
synergieffekter mellem de 
kommunikationsaktiviteter, der foregår på 
Kommissionens initiativ, skal de midler, 
der afsættes til 
kommunikationsforanstaltninger i henhold 
til denne forordning, også bidrage til at 
omfatte den samlede kommunikation om 
Den Europæiske Unions politiske 
prioriteringer, forudsat at disse vedrører de 
overordnede målsætninger i denne 
forordning

Or. en

Ændringsforslag 1040
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Anden del – artikel 51 – stk. 1 – afsnit 2 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) oprettelse af nationale og regionale 
mindelige ordninger til bilæggelse af 
tvister, der opstår som følge af forskellige 
fortolkninger af tekster, konflikter i 
tilknytning til revisioner, kontroller og 
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betalingsbetingelser og generelt alle 
tvister, der opstår som følge af uenighed 
mellem støttemodtagerne

Or. en

Ændringsforslag 1041
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Anden del – artikel 51 – stk. 1 – afsnit 2 – litra j – nr. i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) Information samt grundlæggende og 
videregående uddannelse af partnerne og 
støttemodtagerne/projektlederne og 
projektadministratorerne nævnt i artikel 5

Or. en

Ændringsforslag 1042
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Anden del – artikel 51 – stk. 1 – afsnit 2 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) henstillingen om uddannelse i projekt-
og programforvaltning for at styrke 
opbygning af administrativ kapacitet og 
formidlingen heraf 

Or. en

Ændringsforslag 1043
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
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Anden del – artikel 51 – stk. 1 – afsnit 2 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) tilskudsordninger til støtte for 
konkurrenceevne og beskæftigelse 
gennemført under de makroregionale 
udviklingsfonde, og som gælder i hele 
gennemførelsesperioden for 
makroregionale projekter inden for 
prioriteringerne i de makroregionale 
udviklingsfondes programmer. 

Or. sk

Begrundelse

Zohľadnenie doplnenia inovatívnej časti spoločného strategického rámca. súlade s 
vyhlásením Európskej rady zo dňa 30. januára 2012, Únia a členské štáty majú 
zmodernizovať svoje ekonomiky a posilniť konkurencieschopnosť, aby sme zabezpečili 
udržateľný rast. Únia a členské štáty majú uplatniť dôsledný a komplexný prístup, v ktorom sa 
spája inteligentná fiškálna konsolidácia zachovávajúca investície a štrukturálne opatrenia pre 
budúci rast a zamestnanosť. Doterajšia prax ukazuje, že reálny rast a zamestnanosť je možné 
dosiahnuť len na konkrétnom obsahu. Konkrétnym obsahom, sú v prípade makroregionálnych 
rozvojových fondov, konkrétne makroregionálne projekty implementované v rámci priorít 
makroregionálnych rozvojových fondov.

Ændringsforslag 1044
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Anden del – artikel 51 – stk. 1 – afsnit 2 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) bistand til tematiske 
paraplyorganisationer og ngo'er, 
økonomiske og sociale partnere samt 
netværk og foreninger, der repræsenterer 
lokale og regionale myndigheder samt 
bymyndigheder, som arbejder med 
samhørighedspolitik på EU-plan for at 
støtte netværket mellem nationale og 
regionale partnere i overvågningsudvalget 
og for at fremme en struktureret dialog 
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mellem dem indbyrdes og med 
Kommissionen. Desuden kan bistanden 
omfatte fremme af udveksling af 
synspunkter og samarbejde mellem de 
partnere, der arbejder med specifikke 
spørgsmål inden for eksisterende og nye 
tematiske netværk. 

Or. en

Ændringsforslag 1045
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Anden del – artikel 51 – stk. 1 – afsnit 2 – litra j b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jb) støtte til udveksling af synspunkter og 
samarbejde inden for eksisterende og nye 
tematiske netværk bestående af lokale 
aktionsgrupper, jf. artikel 30 i denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 1046
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Anden del – artikel 52 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På en medlemsstats initiativ kan FSR-
fondene yde støtte til forberedende arbejde, 
forvaltning, overvågning, evaluering, 
information og kommunikation, 
networking, tvistbilæggelse samt kontrol 
og revision. Medlemsstaterne kan anvende 
FSR-fondene til at støtte foranstaltninger til 
reduktion af administrative byrder for 
støttemodtagerne, herunder elektroniske 

1. På en medlemsstats initiativ kan FSR-
fondene yde støtte til forberedende arbejde, 
forvaltning, overvågning, evaluering, 
information og kommunikation, 
networking, tvistbilæggelse samt kontrol 
og revision. Medlemsstaterne kan anvende 
FSR-fondene til at støtte foranstaltninger til 
reduktion af administrative byrder for 
støttemodtagerne, herunder elektroniske 
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dataudvekslingssystemer, og 
foranstaltninger til at styrke kapaciteten 
hos medlemsstaternes myndigheder og 
støttemodtagere til at forvalte og anvende 
FSR-fondene. Disse foranstaltninger kan 
omfatte forudgående og efterfølgende 
programmeringsperioder.

dataudvekslingssystemer, og 
foranstaltninger til at styrke kapaciteten 
hos medlemsstaternes myndigheder, 
partnere i henhold til artikel 5, navnlig 
arbejdsmarkedets parter og de 
økonomiske interesseorganisationer, og 
støttemodtagere til at forvalte og anvende 
FSR-fondene. Disse foranstaltninger kan 
omfatte forudgående og efterfølgende 
programmeringsperioder.

Or. en

Ændringsforslag 1047
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 52 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På en medlemsstats initiativ kan FSR-
fondene yde støtte til forberedende arbejde, 
forvaltning, overvågning, evaluering, 
information og kommunikation, 
networking, tvistbilæggelse samt kontrol 
og revision. Medlemsstaterne kan anvende 
FSR-fondene til at støtte foranstaltninger til 
reduktion af administrative byrder for 
støttemodtagerne, herunder elektroniske 
dataudvekslingssystemer, og 
foranstaltninger til at styrke kapaciteten 
hos medlemsstaternes myndigheder og 
støttemodtagere til at forvalte og anvende 
FSR-fondene. Disse foranstaltninger kan 
omfatte forudgående og efterfølgende 
programmeringsperioder.

1. På en medlemsstats initiativ kan FSR-
fondene yde støtte til forberedende arbejde, 
forvaltning, overvågning, evaluering, 
information og kommunikation, 
networking, tvistbilæggelse, kontrol,
revision og tilskudsordninger til støtte for 
konkurrenceevne og beskæftigelse. 
Medlemsstaterne kan anvende FSR-
fondene til at støtte foranstaltninger til 
reduktion af administrative byrder for 
støttemodtagerne, herunder elektroniske 
dataudvekslingssystemer, og 
foranstaltninger til at styrke kapaciteten 
hos medlemsstaternes myndigheder og 
støttemodtagere eller hos myndigheder og 
støttemodtagere i en gruppe af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond, til at 
forvalte og anvende FSR-fondene. Disse 
foranstaltninger kan omfatte forudgående 
og efterfølgende programmeringsperioder.

Or. sk



PE491.054v01-00 138/166 AM\903903DA.doc

DA

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 1048
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Anden del – artikel 52 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På en medlemsstats initiativ kan FSR-
fondene yde støtte til forberedende arbejde, 
forvaltning, overvågning, evaluering, 
information og kommunikation, 
networking, tvistbilæggelse samt kontrol 
og revision. Medlemsstaterne kan anvende 
FSR-fondene til at støtte foranstaltninger til 
reduktion af administrative byrder for 
støttemodtagerne, herunder elektroniske 
dataudvekslingssystemer, og 
foranstaltninger til at styrke kapaciteten 
hos medlemsstaternes myndigheder og 
støttemodtagere til at forvalte og anvende 
FSR-fondene. Disse foranstaltninger kan 
omfatte forudgående og efterfølgende 
programmeringsperioder.

1. På en medlemsstats initiativ kan FSR-
fondene yde støtte til forberedende arbejde, 
forvaltning, overvågning, evaluering, 
information og kommunikation, 
networking, tvistbilæggelse samt kontrol 
og revision. Medlemsstaterne kan anvende 
FSR-fondene til at støtte foranstaltninger til 
reduktion af administrative byrder for 
støttemodtagerne, herunder elektroniske 
dataudvekslingssystemer, og 
foranstaltninger til at styrke kapaciteten 
hos medlemsstaternes myndigheder, 
regionale og lokale myndigheder og 
støttemodtagere til at forvalte og anvende 
FSR-fondene. Disse foranstaltninger kan 
omfatte forudgående og efterfølgende 
programmeringsperioder. For nye regioner 
i EU træffes sådanne foranstaltninger 
straks af medlemsstaten, således at de 
regionale og lokale myndigheder hurtigt 
bliver i stand til at håndtere den 
komplekse karakter af de europæiske 
fonde under forordningen.

Or. fr

Ændringsforslag 1049
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
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Anden del – artikel 52 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På en medlemsstats initiativ kan FSR-
fondene yde støtte til forberedende arbejde, 
forvaltning, overvågning, evaluering, 
information og kommunikation, 
networking, tvistbilæggelse samt kontrol 
og revision. Medlemsstaterne kan anvende 
FSR-fondene til at støtte foranstaltninger til 
reduktion af administrative byrder for 
støttemodtagerne, herunder elektroniske 
dataudvekslingssystemer, og 
foranstaltninger til at styrke kapaciteten 
hos medlemsstaternes myndigheder og 
støttemodtagere til at forvalte og anvende 
FSR-fondene. Disse foranstaltninger kan 
omfatte forudgående og efterfølgende 
programmeringsperioder.

1. På en medlemsstats initiativ kan FSR-
fondene yde støtte til forberedende arbejde, 
forvaltning, overvågning, evaluering, 
information og kommunikation, 
networking, tvistbilæggelse samt kontrol 
og revision. Medlemsstaterne kan anvende 
FSR-fondene til at støtte foranstaltninger til 
reduktion af administrative byrder for 
støttemodtagerne, herunder elektroniske 
dataudvekslingssystemer, og 
foranstaltninger til at styrke kapaciteten 
hos medlemsstaternes myndigheder, de i 
artikel 5 omhandlede partnere og 
støttemodtagere til at forvalte og anvende 
FSR-fondene. Desuden skal udveksling af 
synspunkter og bedste praksis mellem de i 
artikel 30 omhandlede aktionsgrupper 
ligeledes fremmes på nationalt plan. Disse 
foranstaltninger kan omfatte forudgående 
og efterfølgende programmeringsperioder.

Or. en

Ændringsforslag 1050
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Anden del – artikel 52 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På en medlemsstats initiativ kan FSR-
fondene yde støtte til forberedende arbejde, 
forvaltning, overvågning, evaluering, 
information og kommunikation, 
networking, tvistbilæggelse samt kontrol 
og revision. Medlemsstaterne kan anvende 
FSR-fondene til at støtte foranstaltninger til 
reduktion af administrative byrder for 
støttemodtagerne, herunder elektroniske 
dataudvekslingssystemer, og 
foranstaltninger til at styrke kapaciteten 

1. På en medlemsstats initiativ kan FSR-
fondene yde støtte til forberedende arbejde, 
forvaltning, overvågning, evaluering, 
information og kommunikation, 
networking, tvistbilæggelse samt kontrol 
og revision. Medlemsstaterne kan anvende 
FSR-fondene til at støtte foranstaltninger til 
reduktion af administrative byrder for 
støttemodtagerne, herunder elektroniske 
dataudvekslingssystemer, og 
foranstaltninger til at styrke kapaciteten 
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hos medlemsstaternes myndigheder og 
støttemodtagere til at forvalte og anvende 
FSR-fondene. Disse foranstaltninger kan 
omfatte forudgående og efterfølgende 
programmeringsperioder.

hos medlemsstaternes myndigheder, 
partnere og støttemodtagere til at forvalte 
og anvende FSR-fondene. Disse 
foranstaltninger kan omfatte forudgående 
og efterfølgende programmeringsperioder.

Or. en

Ændringsforslag 1051
László Surján

Forslag til forordning
Anden del – artikel 52 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På en medlemsstats initiativ kan FSR-
fondene yde støtte til forberedende arbejde, 
forvaltning, overvågning, evaluering, 
information og kommunikation, 
networking, tvistbilæggelse samt kontrol 
og revision. Medlemsstaterne kan anvende 
FSR-fondene til at støtte foranstaltninger til 
reduktion af administrative byrder for 
støttemodtagerne, herunder elektroniske 
dataudvekslingssystemer, og 
foranstaltninger til at styrke kapaciteten 
hos medlemsstaternes myndigheder og 
støttemodtagere til at forvalte og anvende 
FSR-fondene. Disse foranstaltninger kan 
omfatte forudgående og efterfølgende 
programmeringsperioder.

1. På en medlemsstats initiativ kan FSR-
fondene yde støtte til kapacitetsopbygning, 
forberedende arbejde, forvaltning, 
overvågning, evaluering, information og 
kommunikation, networking, 
tvistbilæggelse samt kontrol og revision. 
Medlemsstaterne kan anvende FSR-
fondene til at støtte foranstaltninger til 
reduktion af administrative byrder for 
støttemodtagerne, herunder elektroniske 
dataudvekslingssystemer, og 
foranstaltninger til at styrke kapaciteten 
hos medlemsstaternes myndigheder og 
støttemodtagere til at forvalte og anvende 
FSR-fondene. Disse foranstaltninger kan 
omfatte forudgående og efterfølgende 
programmeringsperioder.

Or. en

Ændringsforslag 1052
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
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Anden del – artikel 52 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hver enkelt medlemsstat skal sikre, at 
den i sine operationelle programmer 
tildeler et tilstrækkeligt niveau af teknisk 
bistand til de i artikel 5, stk. 1, litra a), b) 
og c), i denne forordning omhandlede 
partnere, for derved at fremme disse 
partneres inddragelse og deltagelse i 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
partnerskabsaftaler og i udarbejdelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af programmer.

Or. en

Ændringsforslag 1053
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 53 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tekniske bistandsforanstaltninger, der 
gennemføres på initiativ af eller på vegne 
af Kommissionen, kan finansieres med en 
sats på 100 %.

2. Tekniske bistandsforanstaltninger, der 
gennemføres på initiativ af eller på vegne 
af Kommissionen, samt makroregionale 
projekter, der gennemføres under 
prioriteringerne i programmer for 
makroregionale udviklingsfonde som 
store projekter i mindst fire medlemsstater 
omfattet af den godkendte 
makroregionale strategi sammen med den 
anvendte støtteordning til fremme af 
konkurrenceevne og beskæftigelse, kan 
finansieres med en sats på 100 %.

Or. sk

Begrundelse

Zohľadnenie doplnenia inovatívnej časti spoločného strategického rámca. V súlade s 
vyhlásením Európskej rady zo dňa 30. januára 2012, Únia a členské štáty majú 
zmodernizovať svoje ekonomiky a posilniť konkurencieschopnosť, aby sme zabezpečili 
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udržateľný rast. Únia a členské štáty majú uplatniť dôsledný a komplexný prístup, v ktorom sa 
spája inteligentná fiškálna konsolidácia zachovávajúca investície a štrukturálne opatrenia pre 
budúci rast a zamestnanosť. Ide o strategické ciele Únie, ktoré sa naplnia prostredníctvom 
nadnárodnej makroregionálnej spolupráce pri implementácii makroregionálnych projektov s 
aplikovanou grantovou schémou na podporu konkurencieschopnosti a zamestnanosti. Z 
dôvodu, že v takomto prípade ide o kombináciu viacerých strategických cieľov únie, je 
potrebné, aby existovala možnosť financovať makroregionálne projekty, implementované v 
rámci priorít programov makroregionálnych rozvojových fondov ako veľké projekty 
minimálne na území štyroch členských štátov schválenej makroregionálnej stratégie a s 
aplikovanou grantovou schémou na podporu konkurencieschopnosti a zamestnanosti, vo 
výške 100%.

Ændringsforslag 1054
László Surján

Forslag til forordning
Anden del – artikel 53 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tekniske bistandsforanstaltninger, der 
gennemføres på initiativ af eller på vegne 
af Kommissionen, kan finansieres med en 
sats på 100 %.

2. Tekniske bistandsforanstaltninger på
Kommissionens eller medlemsstatens 
initiativ, eller som gennemføres på vegne 
af Kommissionen, kan finansieres med en 
sats på 100 %.

Or. en

Ændringsforslag 1055
Michael Theurer

Forslag til forordning
Anden del – artikel 53 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis der er behov for en statslig 
medfinansiering, kan denne også erstattes 
af private investorer.

Or. de
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Ændringsforslag 1056
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Anden del – artikel 54 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) anvendelse af en fast procenttakst for 
indtægter ved den pågældende type 
operation

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1057
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Anden del – artikel 54 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) beregning af nettoindtægterne fra 
operationen i løbende priser under 
hensyntagen til anvendelsen af forureneren 
betaler-princippet og eventuelt
rimelighedsbetragtninger i tilknytning til 
den pågældende medlemsstats relative 
velstand.

b) beregning af nettoindtægterne fra 
operationen i løbende priser under 
hensyntagen til internaliseringen af 
eksterne sociale og miljømæssige 
omkostninger til alle transportformer og
forureneren betaler-princippet samt
rimelighedsbetragtninger i tilknytning til 
den pågældende medlemsstats relative 
velstand.

Or. en

Ændringsforslag 1058
Joachim Zeller

Forslag til forordning
Anden del – artikel 54 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De støtteberettigede udgifter til den De støtteberettigede udgifter til den 
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operation, der skal samfinansieres, må ikke 
overstige investeringsudgiften til 
operationen i løbende priser minus 
nettoindtægterne i løbende priser bestemt i 
henhold til en af disse metoder.

operation, der skal samfinansieres, må ikke 
overstige investeringsudgiften til 
operationen i løbende priser minus 
nettoindtægterne i løbende priser bestemt i 
henhold til en af disse metoder, med 
undtagelse af investeringer i bæredygtig 
transportinfrastruktur med lav CO2-
emission, hvor de støtteberettigede 
udgifter skal svare til den aktuelle værdi 
af de investeringsomkostninger, der er 
forbundet med foranstaltningen.

Or. de

Begrundelse

Nogle transportformer skal konstant generere indtjening, mens andre ikke er underlagt dette 
krav. Anvendelsen af denne bestemmelse ville føre til, at den samme EU-medfinansieringsrate 
medfører en samlet set højere EU-støtteudbetaling til de projekter, som allerede helt eller 
næsten helt bliver støttet med offentlige midler, mens de projekter, der genererer indtjening, 
modtager forholdsvis færre EU-midler.

Ændringsforslag 1059
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Anden del – artikel 54 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende definitionen af den faste takst 
som omhandlet i litra a).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1060
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
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Anden del – artikel 54 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende definitionen af den faste takst 
som omhandlet i litra a).

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende definitionen af den faste takst 
som omhandlet i litra a) og den i litra b) 
omhandlede metode.

Or. en

Begrundelse

Vedtagelsen af metodologien er en generel foranstaltning, som skal supplere visse ikke-
væsentlige bestemmelser i basisretsakten.

Ændringsforslag 1061
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Anden del – artikel 54 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager metoden 
omhandlet i litra b) ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 143, 
stk. 3.

udgår

Or. en

Begrundelse

Vedtagelsen af metodologien er en generel foranstaltning, som skal supplere visse ikke-
væsentlige bestemmelser i basisretsakten.

Ændringsforslag 1062
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
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Anden del – artikel 54 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Stk. 1 og 2 finder kun anvendelse på 
operationer, hvortil de samlede udgifter 
overstiger 1 000 000 EUR.

3. Stk. 1 og 2 finder kun anvendelse på 
operationer, hvortil de samlede 
støtteberettigede udgifter overstiger 
1 000 000 EUR.

Or. pt

Begrundelse

Det er kun hensigtsmæssigt at analysere indtægtsskabende operationer, almindeligt kendt 
som huller i finansieringen, når de støtteberettigede investeringer overstiger 1 000 000 EUR 
og ikke, når de samlede omkostninger til arbejdet (støtteberettigede og ikkestøtteberettigede 
investeringer) overstiger dette beløb. Formålet er at forenkle ansøgningsprocessen for 
støttemodtageren ved at sikre gennemsigtighed i tildelingen af strukturfondsmidlerne. 

Ændringsforslag 1063
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Anden del – artikel 54 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. I henhold til stk. 1 og 2 tages der ikke 
hensyn til finansielle transaktioner 
mellem enheder med de samme 
konsoliderede regnskaber, når 
nettoindtægten beregnes, hvilket er i 
overensstemmelse med metodologien i det 
europæiske nationalregnskabssystem 
(ENS) og gældende EU-lovgivning og 
national lovgivning.

Or. es

Begrundelse

Tanken er, at transaktioner mellem enheder med de samme konsoliderede regnskaber ikke bør 
medregnes ved beregningen af indtægten.



AM\903903DA.doc 147/166 PE491.054v01-00

DA

Ændringsforslag 1064
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Anden del – artikel 54 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. I henhold til denne artikels stk. 1 og 2 
er finansielle transaktioner mellem 
enheder med de samme konsoliderede 
regnskaber undtaget, når nettoindtægten 
beregnes, hvilket er i overensstemmelse 
med metodologien i det europæiske 
nationalregnskabssystem (ENS) og 
gældende EU-lovgivning og national 
lovgivning.

Or. es

Ændringsforslag 1065
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Anden del – artikel 55 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Udgifters støtteberettigelse bestemmes 
på grundlag af nationale regler, medmindre 
der er fastsat specifikke regler i eller på 
grundlag af denne forordning eller de 
fondsspecifikke regler.

1. Udgifters støtteberettigelse bestemmes 
på grundlag af nationale regler, medmindre 
der er fastsat specifikke regler i eller på 
grundlag af denne forordning eller de 
fondsspecifikke regler. Reglerne om 
udgifternes støtteberettigelse sikrer 
ligebehandling mellem OPP-projekter og 
projekter omfattet af en aftale om 
offentlig forvaltning.

Or. en

Ændringsforslag 1066
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
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Anden del – artikel 55 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Udgifters støtteberettigelse bestemmes 
på grundlag af nationale regler, medmindre 
der er fastsat specifikke regler i eller på 
grundlag af denne forordning eller de 
fondsspecifikke regler.

1. Udgifters støtteberettigelse bestemmes 
på grundlag af nationale regler eller regler, 
der aftales af en gruppe af medlemsstater 
i en aftale om gennemførelse af en 
makroregional udviklingsfond, 
medmindre der er fastsat specifikke regler i 
eller på grundlag af denne forordning eller 
de fondsspecifikke regler.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 1067
Patrice Tirolien
Forslag til forordning
Del 2 – artikel 55 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Udgifters støtteberettigelse bestemmes 
på grundlag af nationale regler, medmindre 
der er fastsat specifikke regler i eller på 
grundlag af denne forordning eller de 
fondsspecifikke regler.

1. Udgifters støtteberettigelse bestemmes 
på grundlag af nationale regler, medmindre 
der er tale om udgifter som led i 
territoriale samarbejdsprojekter, og 
medmindre der er fastsat specifikke regler 
i eller på grundlag af denne forordning 
eller de fondsspecifikke regler.

Or. fr

Begrundelse

Det er afgørende at finde en fælles ordning, således at de private enheder i de forskellige 
medlemsstater ikke udsættes for konkurrenceforvridning i forbindelse med udviklingen af 
territoriale samarbejdsprojekter.
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Ændringsforslag 1068
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Anden del – artikel 55 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Operationer udvælges ikke til at 
modtage støtte fra FSR-fondene, hvis de 
fysisk er afsluttet eller fuldt ud 
gennemført, før ansøgningen om støtte 
under programmet er forelagt af 
støttemodtageren for 
forvaltningsmyndigheden, uanset om alle 
tilhørende betalinger er blevet foretaget af 
støttemodtageren.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1069
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Anden del – artikel 55 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Operationer udvælges ikke til at 
modtage støtte fra FSR-fondene, hvis de 
fysisk er afsluttet eller fuldt ud 
gennemført, før ansøgningen om støtte 
under programmet er forelagt af 
støttemodtageren for 
forvaltningsmyndigheden, uanset om alle 
tilhørende betalinger er blevet foretaget af 
støttemodtageren.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 1070
Richard Seeber

Forslag til forordning
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Anden del – artikel 55 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Denne artikel tilsidesætter ikke 
bestemmelserne om støtteberettigelse for 
teknisk bistand på Kommissionen initiativ, 
jf. artikel 51.

5. Denne artikel tilsidesætter ikke 
bestemmelserne om støtteberettigelse for 
teknisk bistand.

Or. en

Ændringsforslag 1071
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 55 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. En operation kan modtage støtte fra en 
eller flere FSR-fonde og fra andre EU-
instrumenter, forudsat at den udgiftspost, 
der er medtaget i en betalingsanmodning 
om refusion fra en af FSR-fondene, ikke 
modtager støtte fra en anden fond eller et 
andet EU-instrument eller støtte fra samme 
fond under et andet program.

8. En operation kan modtage støtte fra en 
eller flere FSR-fonde og fra andre EU-
instrumenter, forudsat at den udgiftspost, 
der er medtaget i en betalingsanmodning 
om refusion fra en af FSR-fondene, ikke 
modtager støtte fra en anden fond eller et 
andet EU-instrument eller støtte fra samme 
fond under et andet program eller et 
program for en makroregional 
udviklingsfond.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 1072
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
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Anden del – artikel 55 – stk. 8 – punkt 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Den støtte, der ydes via en region, skal 
tilbagebetales fuldt ud, hvis 
støttemodtageren flytter til en anden 
region, medlemsstat eller uden for EU

Or. en

Ændringsforslag 1073
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Anden del – artikel 55 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. For så vidt angår foranstaltninger 
som led i programmerne for europæisk 
territorialt samarbejde, indfører 
Kommissionen en specifik støtteordning 
med henblik på at forhindre enhver 
konkurrenceforvridning mellem 
operatører.

Or. fr

Begrundelse

Det er afgørende at finde en fælles ordning, således at de private enheder i de forskellige 
medlemsstater ikke udsættes for konkurrenceforvridning i forbindelse med udviklingen af 
territoriale samarbejdsprojekter.

Ændringsforslag 1074
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Anden del – artikel 57 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) faste beløb, der ikke overstiger c) faste beløb, der ikke overstiger 
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100 000 EUR i offentligt bidrag 200 000 EUR i offentligt bidrag eller en 
procentdel på 7-10 %, når der er tale om 
projektsammenslutninger eller 
netværksaktioner

Or. en

Ændringsforslag 1075
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Anden del – artikel 57 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) faste beløb, der ikke overstiger 100 000 
EUR i offentligt bidrag

c) faste beløb, der ikke overstiger 100 000 
EUR i offentligt bidrag fra EU

Or. de

Begrundelse

Her skal det præciseres, at finansieringen ikke blot omfatter "offentlige bidrag", men også 
EU-midler.

Ændringsforslag 1076
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Anden del – artikel 57 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) finansiering efter en fast takst bestemt 
ved anvendelse af en procentsats på en 
eller flere nærmere afgrænsede 
udgiftskategorier.

d) finansiering efter en fast takst bestemt 
ved anvendelse af en procentsats på en 
eller flere nærmere afgrænsede 
udgiftskategorier. Disse enhedssatser 
omfatter ligeledes timesatserne.

Or. de
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Ændringsforslag 1077
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Anden del – artikel 57 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. På virksomhedssiden er kun små og 
mellemstore virksomheder 
støtteberettigede.

Or. en

Ændringsforslag 1078
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Anden del – artikel 58 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en fast takst på op til 20 % af de 
støtteberettigede direkte omkostninger, 
hvis taksten beregnes på grundlag af en 
rimelig, afbalanceret og kontrollerbar 
beregningsmetode eller en metode under 
ordninger for tilskud, der anvendes under 
ordninger for tilskud, som finansieres fuldt 
ud af medlemsstaten for en lignende type 
operation og støttemodtager

a) en fast takst på op til 30 % af de 
støtteberettigede direkte omkostninger, 
hvis taksten beregnes på grundlag af en 
rimelig, afbalanceret og kontrollerbar 
beregningsmetode eller en metode under 
ordninger for tilskud, der anvendes under 
ordninger for tilskud, som finansieres fuldt 
ud af medlemsstaten for en lignende type 
operation og støttemodtager

Or. de

Ændringsforslag 1079
Peter Simon

Forslag til forordning
Anden del – artikel 58 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en fast takst på op til 20 % af de a) en fast takst på op til 25 % af de 
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støtteberettigede direkte omkostninger, 
hvis taksten beregnes på grundlag af en 
rimelig, afbalanceret og kontrollerbar 
beregningsmetode eller en metode under 
ordninger for tilskud, der anvendes under 
ordninger for tilskud, som finansieres fuldt 
ud af medlemsstaten for en lignende type 
operation og støttemodtager

støtteberettigede direkte omkostninger, 
hvis taksten beregnes på grundlag af en 
rimelig, afbalanceret og kontrollerbar 
beregningsmetode eller en metode under 
ordninger for tilskud, der anvendes under 
ordninger for tilskud, som finansieres fuldt 
ud af medlemsstaten for en lignende type 
operation og støttemodtager

Or. de

Begrundelse

Enhedssatserne for indirekte omkostninger medfører en administrativ forenkling. For at 
denne effekt kan udfoldes fuldt ud, skal enhedssatserne øges en smule alt efter behovene på 
stedet.

Ændringsforslag 1080
Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Anden del – artikel 58 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en fast takst på op til 20 % af de 
støtteberettigede direkte omkostninger, 
hvis taksten beregnes på grundlag af en 
rimelig, afbalanceret og kontrollerbar 
beregningsmetode eller en metode under 
ordninger for tilskud, der anvendes under 
ordninger for tilskud, som finansieres fuldt 
ud af medlemsstaten for en lignende type 
operation og støttemodtager

a) en fast takst på op til 25 % af de 
støtteberettigede direkte omkostninger, 
hvis taksten beregnes på grundlag af en 
rimelig, afbalanceret og kontrollerbar 
beregningsmetode eller en metode under 
ordninger for tilskud, der anvendes under 
ordninger for tilskud, som finansieres fuldt 
ud af medlemsstaten for en lignende type 
operation og støttemodtager

Or. en

Begrundelse

Den faste takst bør hæves, fordi den og andre former for forenklede omkostninger er et af de 
vigtigste redskaber til forenkling og rationalisering af samhørighedspolitisk arbejde i praksis, 
dvs. blandt de endelige støttemodtagere som f.eks. små og mellemstore virksomheder og 
udvikling af landdistrikter.
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Ændringsforslag 1081
Joachim Zeller

Forslag til forordning
Anden del – artikel 58 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en fast takst på op til 20 % af de 
støtteberettigede direkte omkostninger, 
hvis taksten beregnes på grundlag af en 
rimelig, afbalanceret og kontrollerbar 
beregningsmetode eller en metode under 
ordninger for tilskud, der anvendes under 
ordninger for tilskud, som finansieres fuldt 
ud af medlemsstaten for en lignende type
operation og støttemodtager

a) en fast takst på op til 25 % af de 
støtteberettigede direkte omkostninger, 
hvis taksten beregnes på grundlag af en 
rimelig, afbalanceret og kontrollerbar 
beregningsmetode eller en metode under 
ordninger for tilskud, der anvendes under 
ordninger for tilskud, som finansieres fuldt 
ud af medlemsstaten for en lignende type 
operation og støttemodtager

Or. en

Ændringsforslag 1082
Peter Simon

Forslag til forordning
Anden del – artikel 58 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en fast takst på op til 15 % af de 
støtteberettigede direkte personaleudgifter

b) en fast takst på op til 20 % af de 
støtteberettigede direkte personaleudgifter

Or. de

Begrundelse

Enhedssatserne for indirekte omkostninger medfører en administrativ forenkling. For at 
denne effekt kan udfoldes fuldt ud, skal enhedssatserne øges en smule alt efter behovene på 
stedet.

Ændringsforslag 1083
Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
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Anden del – artikel 58 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en fast takst på op til 15 % af de 
støtteberettigede direkte personaleudgifter

b) en fast takst på op til 20 % af de 
støtteberettigede direkte personaleudgifter

Or. en

Begrundelse

Den faste takst bør hæves, fordi den og andre former for forenklede omkostninger er et af de 
vigtigste redskaber til forenkling og rationalisering af samhørighedspolitisk arbejde i praksis, 
dvs. blandt de endelige støttemodtagere som f.eks. små og mellemstore virksomheder og 
udvikling af landdistrikter.

Ændringsforslag 1084
Joachim Zeller

Forslag til forordning
Anden del – artikel 58 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en fast takst på op til 15 % af de 
støtteberettigede direkte personaleudgifter

b) en fast takst på op til 20 % af de 
støtteberettigede direkte personaleudgifter

Or. en

Ændringsforslag 1085
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 59 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Naturalydelser i form af levering af 
bygge- og anlægsarbejder, varer, 
tjenesteydelser og jord og fast ejendom, for 
hvilke ingen kontantbetalinger 
dokumenteret ved fakturaer eller bilag med 
en tilsvarende bevisværdi er foretaget, kan 
være støtteberettigede, forudsat at FSR-

1. Naturalydelser i form af levering af 
bygge- og anlægsarbejder, varer, 
tjenesteydelser og jord og fast ejendom, for 
hvilke ingen kontantbetalinger 
dokumenteret ved fakturaer eller bilag med 
en tilsvarende bevisværdi er foretaget, kan 
være støtteberettigede, forudsat at FSR-
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fondenes og programmets regler for 
støtteberettigelse tillader det og at alle 
følgende betingelser er opfyldt:

fondenes, programmets og programmet for 
en makroregional udviklingsfonds regler 
for støtteberettigelse tillader det, og at alle 
følgende betingelser er opfyldt:

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 1086
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 59 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Programmets regler om 
støtteberettigelse skal give mulighed for 
det.

a) Programmets eller programmet for en 
makroregional udviklingsfonds regler om 
støtteberettigelse skal give mulighed for 
det.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 1087
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Anden del – artikel 59 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) køb af jord, der ikke er bebygget, og 
jord, der er bebygget, for et beløb, der 
overstiger 10 % af de samlede 
støtteberettigede udgifter til den 
pågældende operation. I ekstraordinære og 

b) køb af jord, der er bebygget, for et 
beløb, der overstiger 10 % af de samlede 
støtteberettigede udgifter til den 
pågældende operation. I ekstraordinære og 
behørigt begrundede tilfælde kan en højere 
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behørigt begrundede tilfælde kan en højere 
procentandel tillades i forbindelse med 
operationer, der vedrører miljøbevaring

procentandel tillades i forbindelse med 
operationer, der vedrører miljøbevaring

Or. de

Begrundelse

Denne ændring skal medføre, at områder, der ligger i brak, kan karakteriseres som 
ubegrænset støtteberettigede. Der skal således ikke vedtages en øvre grænse for støttens 
samlede omkostninger.

Ændringsforslag 1088
Peter Simon

Forslag til forordning
Anden del – artikel 59 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) køb af jord, der ikke er bebygget, og 
jord, der er bebygget, for et beløb, der 
overstiger 10 % af de samlede 
støtteberettigede udgifter til den 
pågældende operation. I ekstraordinære og 
behørigt begrundede tilfælde kan en højere 
procentandel tillades i forbindelse med 
operationer, der vedrører miljøbevaring

b) køb af jord, der ikke er bebygget, og 
jord, der er bebygget, for et beløb, der hvad 
angår jorden overstiger 10 % af de 
samlede støtteberettigede udgifter til den 
pågældende operation. I ekstraordinære og 
behørigt begrundede tilfælde kan en højere 
procentandel tillades i forbindelse med 
operationer, der vedrører miljøbevaring

Or. de

Begrundelse

Præciserende formulering efter aftale med Kommissionen. Tydeliggør Kommissionens hensigt 
samt den praksis, der allerede er almindelig, nemlig at denne bestemmelse udelukkende finder 
anvendelse på jorden og ikke på støtten til en eventuel bygning på denne jord.

Ændringsforslag 1089
Manfred Weber

Forslag til forordning
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Anden del – artikel 59 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) køb af jord, der ikke er bebygget, og 
jord, der er bebygget, for et beløb, der 
overstiger 10 % af de samlede 
støtteberettigede udgifter til den 
pågældende operation. I ekstraordinære og 
behørigt begrundede tilfælde kan en højere 
procentandel tillades i forbindelse med 
operationer, der vedrører miljøbevaring

b) køb af jord, der ikke er bebygget, og 
jord, der er bebygget, for et beløb af jorden 
uden bebyggelse, der overstiger 10 % af de 
samlede støtteberettigede udgifter til den 
pågældende operation. I ekstraordinære og 
behørigt begrundede tilfælde kan en højere 
procentandel tillades i forbindelse med 
operationer, der vedrører miljøbevaring

Or. de

Begrundelse

Formuleringen skal præcisere, at begrænsningen på 10 % af de støtteberettigede udgifter 
udelukkende vedrører jorden uden bebyggelse (som fastsættes i en værdiudtalelse eller 
lignende analyse).

Ændringsforslag 1090
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Anden del – artikel 59 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) moms. Momsbeløb er dog 
støtteberettigede, når de ikke kan blive 
tilbagebetalt i henhold til national 
momslovgivning og er betalt af andre 
støttemodtagere end ikke-afgiftspligtige 
person, som defineret i artikel 13, stk. 1, 
første afsnit, i direktiv 2006/112/EF,
forudsat at de pågældende momsbeløb 
ikke er afholdt i forbindelse med levering 
af infrastruktur.

c) moms. Momsbeløb er dog 
støtteberettigede, når de ikke kan blive 
tilbagebetalt i henhold til national 
momslovgivning og er betalt af andre 
støttemodtagere end ikke-afgiftspligtige 
person, som defineret i artikel 13, stk. 1, 
første afsnit, i direktiv 2006/112/EF, og 
når de for støttemodtagerne udgør en reel 
omkostning, der rent faktisk er afholdt for 
at gennemføre en foranstaltning eller et 
projekt.

Or. it

Begrundelse

For nogle modtagere af de forskellige programmeringer er momsen en omkostning på 
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nøjagtig samme måde som omkostningerne til gennemførelse af investeringerne såvel som 
tekniske og almindelige omkostninger. Ikke mindst for nogle typer støttemodtagere, der 
hverken har mulighed for at blive fritaget for betaling af momsen eller for at få refunderet 
momsen senere, udgør disse omkostninger en begrænsning, som får mange potentielle 
ansøgere til at afstå fra at indgive anmodning om støtte.

Ændringsforslag 1091
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Anden del – artikel 59 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) moms. Momsbeløb er dog 
støtteberettigede, når de ikke kan blive 
tilbagebetalt i henhold til national 
momslovgivning og er betalt af andre 
støttemodtagere end ikke-afgiftspligtige 
person, som defineret i artikel 13, stk. 1, 
første afsnit, i direktiv 2006/112/EF, 
forudsat at de pågældende momsbeløb 
ikke er afholdt i forbindelse med levering 
af infrastruktur.

c) moms. Momsbeløb er dog 
støtteberettigede, når de ikke kan blive 
tilbagebetalt i henhold til national 
momslovgivning.

Or. de

Ændringsforslag 1092
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Anden del – artikel 59 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) moms. Momsbeløb er dog 
støtteberettigede, når de ikke kan blive 
tilbagebetalt i henhold til national 
momslovgivning og er betalt af andre 
støttemodtagere end ikke-afgiftspligtige 
person, som defineret i artikel 13, stk. 1, 
første afsnit, i direktiv 2006/112/EF, 
forudsat at de pågældende momsbeløb 
ikke er afholdt i forbindelse med levering 

c) moms. Momsbeløb er dog 
støtteberettigede, når de ikke kan blive 
tilbagebetalt i henhold til national 
momslovgivning.
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af infrastruktur.

Or. en

Ændringsforslag 1093
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Anden del – artikel 59 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) moms. Momsbeløb er dog 
støtteberettigede, når de ikke kan blive 
tilbagebetalt i henhold til national 
momslovgivning og er betalt af andre 
støttemodtagere end ikke-afgiftspligtige 
person, som defineret i artikel 13, stk. 1, 
første afsnit, i direktiv 2006/112/EF, 
forudsat at de pågældende momsbeløb 
ikke er afholdt i forbindelse med levering 
af infrastruktur.

c) moms. Momsbeløb er dog 
støtteberettigede, når de ikke kan blive 
tilbagebetalt i henhold til national 
momslovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 1094
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Anden del – artikel 59 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) moms. Momsbeløb er dog 
støtteberettigede, når de ikke kan blive 
tilbagebetalt i henhold til national 
momslovgivning og er betalt af andre 
støttemodtagere end ikke-afgiftspligtige 
person, som defineret i artikel 13, stk. 1, 
første afsnit, i direktiv 2006/112/EF, 
forudsat at de pågældende momsbeløb 
ikke er afholdt i forbindelse med levering 
af infrastruktur.

c) moms. Momsbeløb er dog 
støtteberettigede, når de ikke kan blive 
tilbagebetalt i henhold til national 
momslovgivning.
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Or. en

Ændringsforslag 1095
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Anden del – artikel 59 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) moms. Momsbeløb er dog 
støtteberettigede, når de ikke kan blive 
tilbagebetalt i henhold til national 
momslovgivning og er betalt af andre 
støttemodtagere end ikke-afgiftspligtige 
person, som defineret i artikel 13, stk. 1, 
første afsnit, i direktiv 2006/112/EF, 
forudsat at de pågældende momsbeløb 
ikke er afholdt i forbindelse med levering 
af infrastruktur.

c) refusionsberettiget moms.

Or. en

Ændringsforslag 1096
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 60 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Operationer støttet af FSR-fondene, jf. 
dog de undtagelser, der er omhandlet i stk. 
2 og 3 og de fondsspecifikke regler, skal 
være placeret i det område, der er omfattet 
af programmet, hvorunder de støttes (i det 
følgende benævnt "programområde").

1. Operationer støttet af FSR-fondene, jf. 
dog de undtagelser, der er omhandlet i stk. 
2 og 3 og de fondsspecifikke regler, skal 
være placeret i det område, der er omfattet 
af programmet, hvorunder de støttes (i det 
følgende benævnt "programområde", eller 
området under et program for en 
makroregional udviklingsfond).

Or. sk
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Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 1097
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 60 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forvaltningsmyndigheden kan acceptere, 
at en operation gennemføres uden for 
programområdet, men inden for Unionen, 
forudsat at alle følgende betingelser er 
opfyldt:

2. Forvaltningsmyndigheden kan acceptere, 
at en operation gennemføres uden for 
programområdet eller området under et 
program for en makroregional 
udviklingsfond, men inden for Unionen, 
forudsat at alle følgende betingelser er 
opfyldt:

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 1098
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 60 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Foranstaltningen skal være til gavn for 
programområdet.

a) Foranstaltningen skal være til gavn for 
programområdet eller området under et 
program for en makroregional 
udviklingsfond.

Or. sk
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Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 1099
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 60 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Det samlede beløb, som tildeles under 
programmet til operationer, der er placeret 
uden for programområdet, må ikke 
overstige 10 % af støtten fra EFRU, 
Samhørighedsfonden og EHFF til 
prioriteten eller 3 % af støtten fra ELFUL 
til programmet.

b) Det samlede beløb, som tildeles under 
programmet til operationer, der er placeret 
uden for programområdet eller området 
under et program for en makroregional 
udviklingsfond, må ikke overstige 10 % af 
støtten fra EFRU, Samhørighedsfonden og 
EHFF til prioriteten eller 3 % af støtten fra 
ELFUL til programmet eller programmet 
for en makroregional udviklingsfond.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.

Ændringsforslag 1100
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Anden del – artikel 60 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Det samlede beløb, som tildeles under 
programmet til operationer, der er placeret 
uden for programområdet, må ikke 
overstige 10 % af støtten fra EFRU, 
Samhørighedsfonden og EHFF til 
prioriteten eller 3 % af støtten fra ELFUL 

b) Det samlede beløb, som tildeles under 
programmet til operationer, der er placeret 
uden for programområdet, må ikke 
overstige 10 % af støtten fra EFRU, 
Samhørighedsfonden og EHFF til 
prioriteten eller 5 % af støtten fra ELFUL 
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til programmet. til programmet.

Or. en

Ændringsforslag 1101
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Forslag til forordning
Anden del – artikel 60 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Det samlede beløb, som tildeles under 
programmet til operationer, der er placeret 
uden for programområdet, må ikke 
overstige 10 % af støtten fra EFRU, 
Samhørighedsfonden og EHFF til 
prioriteten eller 3 % af støtten fra ELFUL 
til programmet.

b) Det samlede beløb, som tildeles under 
programmet til operationer, der er placeret 
uden for programområdet, skal være 
mindst 1 %, men må ikke overstige 10 % 
af støtten fra EFRU, Samhørighedsfonden 
og EHFF til prioriteten eller 3 % af støtten 
fra ELFUL til programmet. Disse beløb 
kan tildeles til foranstaltninger, der er 
omhandlet i artikel 87, stk. 2, litra c), nr. 
v) og vi).

Or. fr

Begrundelse

Partnerne skal tilskyndes til at investere en del af deres bevilling uden for programområdet, 
f.eks. i foranstaltninger for grænseoverskridende samarbejde, tværnationale og interregionale 
foranstaltninger samt makroregionale strategier og havområdestrategier, med henblik på 
reelt at gennemføre princippet om territorial samhørighed.

Ændringsforslag 1102
Richard Seeber

Forslag til forordning
Anden del – artikel 60 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Overvågningsudvalget skal have 
godkendt operationen eller 
operationstyperne.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 1103
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Anden del – artikel 60 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Myndighedernes forpligtelser 
vedrørende programmet med hensyn til 
forvaltning, kontrol og revision for så vidt 
angår operationen skal være opfyldt af de 
ansvarlige myndigheder for det program, 
hvorunder den pågældende operation 
støttes, eller de skal indgå aftaler med 
myndighederne i det område, hvor 
operationen gennemføres.

d) Myndighedernes forpligtelser 
vedrørende programmet eller programmet 
for en makroregional udviklingsfond med 
hensyn til forvaltning, kontrol og revision 
for så vidt angår operationen skal være 
opfyldt af de ansvarlige myndigheder for 
det program eller det program for en 
makroregional udviklingsfond, hvorunder 
den pågældende operation støttes, eller de 
skal indgå aftaler med myndighederne i det 
område, hvor operationen gennemføres.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.


