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Ændringsforslag 1104
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 61 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En operation, som omfatter investeringer i 
infrastruktur eller produktive investeringer, 
tilbagebetaler bidrager fra FSR-fondene, 
hvis den i de første fem år efter den 
endelige betaling til støttemodtageren eller 
inden den frist, der er fastsat i 
statsstøttereglerne, hvis det er relevant, 
udsættes for:

En operation, som omfatter investeringer i 
infrastruktur eller produktive investeringer, 
tilbagebetaler bidrager fra FSR-fondene, 
hvis den i de første ti år efter den endelige 
betaling til støttemodtageren eller inden 
den frist, der er fastsat i statsstøttereglerne, 
hvis det er relevant, udsættes for:

Or. de

Begrundelse

Jf. artikel 77; Europa-Parlamentets beslutning af 5.juli 2011 om Kommissionens femte 
samhørighedsrapport og om en strategi for samhørighedspolitikken efter 2013 
(2011/2035(INI))

Ændringsforslag 1105
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 61 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En operation, som omfatter investeringer i 
infrastruktur eller produktive investeringer, 
tilbagebetaler bidrager fra FSR-fondene, 
hvis den i de første fem år efter den
endelige betaling til støttemodtageren eller 
inden den frist, der er fastsat i 
statsstøttereglerne, hvis det er relevant, 
udsættes for:

En operation, som omfatter investeringer i 
infrastruktur eller produktive investeringer, 
tilbagebetaler bidrager fra FSR-fondene, 
hvis den i de første ti år efter den endelige 
betaling til støttemodtageren eller inden 
den frist, der er fastsat i statsstøttereglerne, 
hvis det er relevant, udsættes for:

Or. en
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Ændringsforslag 1106
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 61 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En operation, som omfatter investeringer i 
infrastruktur eller produktive investeringer, 
tilbagebetaler bidraget fra FSR-fondene, 
hvis den i de første fem år efter den 
endelige betaling til støttemodtageren eller 
inden den frist, der er fastsat i 
statsstøttereglerne, hvis det er relevant, 
udsættes for:

En operation, som omfatter investeringer i 
infrastruktur eller produktive investeringer, 
medmindre deres levetid er udløbet, og de 
er amortiseret fra beholdningen, fordi de 
afskrives regnskabsmæssigt i 
overensstemmelse med gældende regler, 
tilbagebetaler bidraget fra FSR-fondene, 
hvis den i de første fem år efter den 
endelige betaling til støttemodtageren eller 
inden den frist, der er fastsat i 
statsstøttereglerne, hvis det er relevant, 
udsættes for:

Or. es

Begrundelse

I nogle tilfælde, især ved investeringer i F&U-udstyr, er levetiden mindre end perioden på 
fem år eller driftstiden. Vi mener derfor, det er nødvendigt at indføre en undtagelse for disse 
situationer.

Ændringsforslag 1107
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 61 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en ændring i ejendomsretten til et 
infrastrukturelement, som giver en 
virksomhed eller et offentligt organ en 
uretmæssig fordel, eller

b) en ændring i ejendomsretten til et 
infrastrukturelement, som giver en 
virksomhed eller et offentligt organ en 
uretmæssig fordel, bortset fra når 
udnyttelsen af ejerskabet af 
infrastrukturer, der er medfinansieret af 
strukturfondene, overføres til en operatør 
i forbindelse med et bud under 
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konkurrencemæssige vilkår i 
overensstemmelse med EU's lovgivning;
eller

Or. en

Ændringsforslag 1108
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Herbert Reul

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 61 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I forbindelse med vurdering af 
projekter fra 25 mio. EUR bør 
Kommissionen råde over alle nødvendige 
oplysninger for at kunne vurdere, om den 
økonomiske støtte fra fondene ville 
resultere i betydelige tab af arbejdspladser 
på eksisterende placeringer i EU med 
henblik på at sikre, at 
fællesskabsfinansieringen ikke støtter 
udflytninger inden for unionen.

Or. de

Ændringsforslag 1109
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 61 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Operationer, der støttes af ESF, og 
operationer, der støttes af de andre FSR-
fonde, og som ikke er investeringer i 
infrastruktur og produktive investeringer, 
tilbagebetaler kun bidrag fra fonden, hvis 
de er underlagt en forpligtelse til 
fastholdelse af investeringer efter de 
gældende statsstøtteregler, og hvis de 

2. Operationer, der støttes af ESF, og 
operationer, der støttes af de andre FSR-
fonde, og som ikke er investeringer i 
infrastruktur og produktive investeringer, 
tilbagebetaler kun bidrag fra fonden, hvis 
de er underlagt en forpligtelse til 
fastholdelse af investeringer efter de 
gældende statsstøtteregler, og hvis de 
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udsættes for et ophør med en 
produktionsaktivitet inden for det tidsrum, 
der er fastsat i nævnte regler.

udsættes for et ophør med en 
produktionsaktivitet inden for ti år.

Or. en

Ændringsforslag 1110
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 61 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på 
bidrag til eller fra finansielle instrumenter 
eller på operationer, der udsættes for et 
ophør med produktionsaktivitet, der 
skyldes en konkurs, i forbindelse med 
hvilken der ikke er begået svigagtige 
handlinger. 

3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på 
operationer, der udsættes for et ophør med 
produktionsaktivitet, der skyldes en 
konkurs, i forbindelse med hvilken der ikke 
er begået svigagtige handlinger. 

Or. en

Ændringsforslag 1111
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 61 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på 
operationer, der består af køb af løsøre, 
som amortiseres fra støttemodtagerens 
beholdning, når levetiden er udløbet, og 
som afskrives regnskabsmæssigt i 
overensstemmelse med gældende regler.

Or. es
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Begrundelse

Se considera que para determinar la invariabilidad de las operaciones se debería tener en 
cuenta que, cuando se hacen inversiones en bienes muebles (por ejemplo, inversiones en 
equipamiento de I + D) los bienes adquiridos tienen una vida útil determinada, que en 
muchos casos puede ser inferior al período de invariabilidad de las operaciones que 
contempla el mencionado apartado 1 del artículo 61. Esto implica que el beneficiario de los 
fondos estructurales deba mantener, en su balance y físicamente en sus instalaciones, equipos 
que ya no son útiles, con el consiguiente perjuicio económico.

Ændringsforslag 1112
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 63 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaternes ansvarsområder Ansvarsområder for medlemsstaterne og 
for grupper af medlemsstater, som har 
etableret en makroregional 
udviklingsfond

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringen af den innovative del af den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1113
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 63 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne opfylder deres 
forvaltnings-, kontrol- og 
revisionsforpligtelser og påtager sig det 
deraf følgende ansvar som fastsat i reglerne 
om delt forvaltning i finansforordningen og
de fondsspecifikke regler. I 
overensstemmelse med princippet om delt 
forvaltning har medlemsstaterne ansvaret 

1. Medlemsstaterne eller grupper af 
medlemsstater, som har etableret en 
makroregional udviklingsfond, opfylder 
deres forvaltnings-, kontrol- og 
revisionsforpligtelser og påtager sig det 
deraf følgende ansvar som fastsat i reglerne 
om delt forvaltning i finansforordningen og 
de fondsspecifikke regler. I 
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for forvaltningen og kontrollen af 
programmerne. 

overensstemmelse med princippet om delt 
forvaltning har medlemsstaterne ansvaret 
for forvaltningen og kontrollen af 
programmerne. En gruppe af 
medlemsstater, som har etableret en 
makroregional udviklingsfond, er 
ansvarlig for forvaltning og kontrol af det 
makroregionale udviklingsprogram.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringen af den innovative del af den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1114
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 63 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at deres 
forvaltnings- og kontrolsystemer for 
programmerne er blevet etableret i henhold 
til de fondsspecifikke regler, og at 
systemerne fungerer effektivt.

2. Medlemsstaterne eller grupper af 
medlemsstater, som har etableret en 
makroregional udviklingsfond, sikrer, at 
deres forvaltnings- og kontrolsystemer for 
programmerne er blevet etableret i henhold 
til de fondsspecifikke regler, og at 
systemerne fungerer effektivt.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringen af den innovative del af den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1115
Richard Seeber

Forslag til forordning
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Kapitel II – artikel 63 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne udarbejder og 
gennemfører en procedure for uafhængig 
undersøgelse og tvistbilæggelse 
vedrørende udvælgelsen og 
gennemførelsen af operationer, der 
medfinansieres af FSR-fondene. 
Medlemsstaterne indberetter resultaterne 
af sådanne undersøgelser til 
Kommissionen efter anmodning.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1116
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 63 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne udarbejder og 
gennemfører en procedure for uafhængig 
undersøgelse og tvistbilæggelse vedrørende 
udvælgelsen og gennemførelsen af 
operationer, der medfinansieres af FSR-
fondene. Medlemsstaterne indberetter 
resultaterne af sådanne undersøgelser til 
Kommissionen efter anmodning.

3. Medlemsstaterne udarbejder og 
gennemfører en procedure med lige 
repræsentation af begge sider blandt 
forvaltningsmyndigheden og modtagerens 
repræsentative organisation, hvilket 
garanterer en uafhængig undersøgelse og 
tvistbilæggelse vedrørende udvælgelsen, 
fuldbyrdelsen, kontrollen med, betalingen
og gennemførelsen af operationer, der 
medfinansieres af FSR-fondene. 
Medlemsstaterne indberetter resultaterne af 
sådanne undersøgelser og de foreslåede 
løsninger til Kommissionen med det 
formål at implementere en portal med 
information fra forvaltningsmyndigheder, 
modtagere og partnere omtalt i artikel 5. ;

Or. en
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Ændringsforslag 1117
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 63 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne udarbejder og 
gennemfører en procedure for uafhængig 
undersøgelse og tvistbilæggelse vedrørende 
udvælgelsen og gennemførelsen af 
operationer, der medfinansieres af FSR-
fondene. Medlemsstaterne indberetter 
resultaterne af sådanne undersøgelser til 
Kommissionen efter anmodning.

3. Medlemsstaterne eller grupper af 
medlemsstater, som har etableret en 
makroregional udviklingsfond, udarbejder 
og gennemfører en procedure for 
uafhængig undersøgelse og tvistbilæggelse 
vedrørende udvælgelsen og 
gennemførelsen af operationer, der 
medfinansieres af FSR-fondene. 
Medlemsstaterne eller grupper af 
medlemsstater, som har etableret en 
makroregional udviklingsfond, indberetter 
resultaterne af sådanne undersøgelser til 
Kommissionen efter anmodning.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringen af den innovative del af den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1118
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 63 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Al officiel udveksling af oplysninger 
mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen foregår med brug af et 
elektronisk dataudvekslingssystem, som 
Kommissionen har oprettet.

4. Al officiel udveksling af oplysninger 
mellem medlemsstaterne eller grupper af 
medlemsstater, som har etableret en 
makroregional udviklingsfond, og 
Kommissionen foregår med brug af et 
elektronisk dataudvekslingssystem, som 
Kommissionen har oprettet.

Or. sk
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Begrundelse

Under hensyntagen til ændringen af den innovative del af den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1119
Mojca Kleva

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 63 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Al officiel udveksling af oplysninger 
mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen foregår med brug af et 
elektronisk dataudvekslingssystem, som 
Kommissionen har oprettet.

4. Al officiel udveksling af oplysninger 
mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen foregår med brug af et 
elektronisk dataudvekslingssystem, som 
Kommissionen har oprettet. Når som helst, 
det er muligt, skal data opdeles på køn.

Or. {EN}en

Ændringsforslag 1120
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 64

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. de

Ændringsforslag 1121
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 64

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår
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Or. en

Begrundelse

Formålet er at undgå en spredning af instanser og aktører, som kan gøre forvaltnings- og 
kontrolsystemerne stadigt mere komplekse. Selvom der findes andre beslutninger fra Europa-
Parlamentet vedrørende dette, er vi overbevist om, at Regionaludviklingsudvalget bør gøre 
sin holdning klart angående akkrediteringsproceduren.

Ændringsforslag 1122
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 64

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. es

Ændringsforslag 1123
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 64 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I overensstemmelse med artikel 56, stk. 
3, i finansforordningen skal hvert enkelt 
organ med ansvar for forvaltning og 
kontrol af udgifterne under FSR-fonden 
være godkendt ved en formel afgørelse 
udstedt af en godkendelsesmyndighed på 
ministerplan.

1. I overensstemmelse med artikel 56, stk. 
3, i finansforordningen skal hvert enkelt 
organ med ansvar for forvaltning og 
kontrol af udgifterne under FSR-fonden 
være godkendt ved en formel afgørelse 
udstedt af en godkendelsesmyndighed på 
ministerplan, så vidt Kommissionen kunne 
opnå tilstrækkelig tillid til 
forvaltningsstrukturerne i medlemsstaten 
i de foregående støtteperioder;

Or. de
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Ændringsforslag 1124
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 64 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis der fra tidligere støtteperioder er 
opstået tvivl om en medlemsstats 
forvaltningskapacitet, overtager 
Kommissionen 
godkendelsesmyndighedens opgaver;

Or. de

Ændringsforslag 1125
Ivars Godmanis

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 64 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Godkendelsesmyndigheden superviserer 
det godkendte organ og trækker 
godkendelsen tilbage ved en formel 
afgørelse, hvis et eller flere af 
godkendelseskriterierne ikke længere er 
opfyldt, medmindre organet træffer de 
fornødne korrigerende foranstaltninger 
inden for en undersøgelsesperiode, der skal 
fastlægges af godkendelsesmyndigheden 
på grundlag af problemets omfang. 
Godkendelsesmyndigheden underretter i 
givet fald straks Kommissionen om 
fastsættelse af en undersøgelsesperiode for 
et godkendt organ og om en eventuel 
afgørelse om tilbagetrækning af 
godkendelsen.

4. Godkendelsesmyndigheden superviserer 
det godkendte organ og trækker 
godkendelsen tilbage ved en formel 
afgørelse, hvis et eller flere af 
godkendelseskriterierne ikke længere er 
opfyldt, medmindre organet træffer de 
fornødne korrigerende foranstaltninger 
inden for en undersøgelsesperiode, der skal 
fastlægges af godkendelsesmyndigheden 
på grundlag af problemets omfang. 
Godkendelsesmyndigheden underretter i 
givet fald straks Kommissionen om 
fastsættelse af en undersøgelsesperiode for 
et godkendt organ og om en eventuel 
afgørelse om tilbagetrækning af 
godkendelsen. Medlemsstaten kan vælge 
ikke at oprette en separat 
godkendelsesmyndighed, men i stedet 
sikre akkrediteringsprocessen indenfor et 
eksisterende, uafhængigt auditorgan;

Or. en
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Ændringsforslag 1126
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 64 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaten kan udpege et 
koordineringsorgan, der har til opgave at 
have kontakt med og give oplysninger til 
Kommissionen, fremme en harmoniseret 
anvendelse af EU-bestemmelserne, 
udarbejde en sammenfattende rapport med 
en oversigt på nationalt plan over alle 
forvaltningserklæringer og 
revisionserklæringer og samordne 
gennemførelsen af korrigerende 
foranstaltninger vedrørende mangler af 
fælles karakter.

5. Medlemsstaten eller en gruppe af 
medlemsstater, som har etableret en 
makroregional udviklingsfond, kan 
udpege et koordineringsorgan, der har til 
opgave at have kontakt med og give 
oplysninger til Kommissionen, fremme en 
harmoniseret anvendelse af EU-
bestemmelserne, udarbejde en 
sammenfattende rapport med en oversigt 
på nationalt plan over alle 
forvaltningserklæringer og 
revisionserklæringer og samordne 
gennemførelsen af korrigerende 
foranstaltninger vedrørende mangler af 
fælles karakter.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringen af den innovative del af den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1127
Markus Pieper, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 64 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Kommissionen skal årligt 
offentliggøre en rapport om 
foranstaltninger, som Kommissionen og 
medlemsstaterne har truffet, som bidrager 
til forenkling af de administrative byrder 
(art. 4.10); der skal i denne forbindelse 
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tages hensyn til 
proportionalitetsprincippet (art. 4.5);

Or. de

Ændringsforslag 1128
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 65 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen sikrer sig på grundlag af 
de foreliggende oplysninger, herunder 
godkendelsesproceduren, den årlige 
forvaltningserklæring, de årlige 
kontrolrapporter, den årlige 
revisionsudtalelse og den årlige 
gennemførelsesrapport og revisioner 
foretaget af nationale organer og EU-
organer, at medlemsstaterne har indført 
forvaltnings- og kontrolsystemer, der er i 
overensstemmelse med denne forordning 
og de fondsspecifikke regler, og at disse 
systemer fungerer effektivt under 
gennemførelsen af programmerne.

1. Kommissionen sikrer sig på grundlag af 
de foreliggende oplysninger, herunder de 
årlige kontrolrapporter, den årlige 
revisionsudtalelse og den årlige 
gennemførelsesrapport og revisioner 
foretaget af nationale organer og EU-
organer, at medlemsstaterne har indført 
forvaltnings- og kontrolsystemer, der er i 
overensstemmelse med denne forordning 
og de fondsspecifikke regler, og at disse 
systemer fungerer effektivt under 
gennemførelsen af programmerne.

Or. de

Ændringsforslag 1129
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 65 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen sikrer sig på grundlag af 
de foreliggende oplysninger, herunder 
godkendelsesproceduren, den årlige 
forvaltningserklæring, de årlige 
kontrolrapporter, den årlige 
revisionsudtalelse og den årlige 

1. Kommissionen sikrer sig på grundlag af 
de foreliggende oplysninger, herunder 
godkendelsesproceduren, den årlige 
forvaltningserklæring, de årlige 
kontrolrapporter, den årlige 
revisionsudtalelse og den årlige 
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gennemførelsesrapport og revisioner 
foretaget af nationale organer og EU-
organer, at medlemsstaterne har indført 
forvaltnings- og kontrolsystemer, der er i 
overensstemmelse med denne forordning 
og de fondsspecifikke regler, og at disse 
systemer fungerer effektivt under 
gennemførelsen af programmerne.

gennemførelsesrapport og revisioner 
foretaget af nationale organer og EU-
organer, at medlemsstaterne eller grupper 
af medlemsstater, som har etableret en 
makroregional udviklingsfond, har indført 
forvaltnings- og kontrolsystemer, der er i 
overensstemmelse med denne forordning 
og de fondsspecifikke regler, og at disse 
systemer fungerer effektivt under 
gennemførelsen af programmerne.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringen af den innovative del af den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1130
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 65 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at dette berører medlemsstaternes 
revisioner, kan tjenestemænd ved 
Kommissionen eller bemyndigede 
kommissionsrepræsentanter efter at have 
givet et passende varsel herom foretage 
revisioner eller kontrol på stedet. Sådanne 
revisioner eller kontroller kan bl.a. omfatte 
verificering af, om forvaltnings- og 
kontrolsystemerne i et program eller en del 
heraf fungerer effektivt, operationer og 
vurdering af, om den finansielle 
forvaltning af operationer eller 
programmer er forsvarlig. Medlemsstatens 
embedsmænd eller bemyndigede 
repræsentanter kan deltage i sådanne 
revisioner.

Uden at dette berører medlemsstaternes 
revisioner, kan tjenestemænd ved 
Kommissionen eller bemyndigede 
kommissionsrepræsentanter efter at have 
givet et varsel på mindst 10 arbejdsdage, 
undtagen i hastesager, herom foretage 
revisioner eller kontrol på stedet. Sådanne 
revisioner eller kontroller kan bl.a. omfatte 
verificering af, om forvaltnings- og 
kontrolsystemerne i et program eller en del 
heraf fungerer effektivt, operationer og 
vurdering af, om den finansielle 
forvaltning af operationer eller 
programmer er forsvarlig. Medlemsstatens 
embedsmænd eller bemyndigede 
repræsentanter kan deltage i sådanne 
revisioner.

Or. en
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Begrundelse

Ændringen genindsætter den etablerede praksis i den nuværende programmeringsperiode
(Artikel 82 i direktiv 1083/2006).

Ændringsforslag 1131
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 65 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at dette berører medlemsstaternes
revisioner, kan tjenestemænd ved 
Kommissionen eller bemyndigede 
kommissionsrepræsentanter efter at have 
givet et passende varsel herom foretage 
revisioner eller kontrol på stedet. Sådanne 
revisioner eller kontroller kan bl.a. omfatte 
verificering af, om forvaltnings- og 
kontrolsystemerne i et program eller en del 
heraf fungerer effektivt, operationer og 
vurdering af, om den finansielle 
forvaltning af operationer eller 
programmer er forsvarlig. Medlemsstatens 
embedsmænd eller bemyndigede 
repræsentanter kan deltage i sådanne 
revisioner.

Uden at dette berører revisioner udført af 
medlemsstaterne eller grupper af 
medlemsstater, som har etableret en 
makroregional udviklingsfond, kan 
tjenestemænd ved Kommissionen eller 
bemyndigede kommissionsrepræsentanter 
efter at have givet et passende varsel herom 
foretage revisioner eller kontrol på stedet. 
Sådanne revisioner eller kontroller kan 
bl.a. omfatte verificering af, om 
forvaltnings- og kontrolsystemerne i et 
program eller en del heraf fungerer 
effektivt, operationer og vurdering af, om 
den finansielle forvaltning af operationer 
eller programmer er forsvarlig. 
Embedsmænd eller bemyndigede 
repræsentanter fra medlemsstaten eller fra 
en gruppe af medlemsstater, som har 
etableret en makroregional 
udviklingsfond, kan deltage i sådanne 
revisioner.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringen af den innovative del af den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1132
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
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Kapitel II – artikel 65 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens tjenestemænd eller 
bemyndigede kommissionsrepræsentanter, 
der har den behørige beføjelse til at 
foretage revision på stedet, skal have 
adgang til alle fortegnelser, dokumenter og 
metadata, uanset hvilket medium de er 
lagret på, vedrørende operationer støttet af 
FSR-fondene eller forvaltnings- og 
kontrolsystemerne. Medlemsstaterne 
udleverer genparter af disse fortegnelser, 
dokumenter og metadata til Kommissionen 
efter anmodning.

Kommissionens tjenestemænd eller 
bemyndigede kommissionsrepræsentanter, 
der har den behørige beføjelse til at 
foretage revision på stedet, skal have 
adgang til alle fortegnelser, dokumenter og 
metadata, uanset hvilket medium de er 
lagret på, vedrørende operationer støttet af 
FSR-fondene eller forvaltnings- og 
kontrolsystemerne. Medlemsstaterne eller 
fra en gruppe af medlemsstater, som har 
etableret en makroregional 
udviklingsfond, udleverer genparter af 
disse fortegnelser, dokumenter og metadata 
til Kommissionen efter anmodning.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringen af den innovative del af den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1133
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 65 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan kræve, at en 
medlemsstat træffer de fornødne 
foranstaltninger for at sikre, at deres 
forvaltnings- og kontrolsystemer fungerer 
effektivt, eller at udgifterne er korrekte, i 
overensstemmelse med de fondsspecifikke 
regler.

3. Kommissionen kan kræve, at en 
medlemsstat eller en gruppe af 
medlemsstater, som har etableret en 
makroregional udviklingsfond, træffer de 
fornødne foranstaltninger for at sikre, at 
deres forvaltnings- og kontrolsystemer 
fungerer effektivt, eller at udgifterne er 
korrekte, i overensstemmelse med de 
fondsspecifikke regler.

Or. sk
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Begrundelse

Under hensyntagen til ændringen af den innovative del af den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1134
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 65 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan kræve, at en 
medlemsstat undersøger en klage indgivet 
til Kommissionen vedrørende udvælgelsen 
og gennemførelsen af operationer, der 
medfinansieres af FSR-fondene, eller 
forvaltnings- og kontrolsystemets 
funktionsmåde.

4. Kommissionen kan kræve, at en 
medlemsstat eller en gruppe af 
medlemsstater, som har etableret en 
makroregional udviklingsfond, undersøger
en klage indgivet til Kommissionen 
vedrørende udvælgelsen og 
gennemførelsen af operationer, der 
medfinansieres af FSR-fondene, eller 
forvaltnings- og kontrolsystemets 
funktionsmåde.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringen af den innovative del af den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1135
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 65 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Audits og kontroller foretages i 
overensstemmelse med "Only one"-
princippet i SBA og skal være 
proportionelle med den statsstøtte, der er 
allokeret til en operation og dens risiko. 
Det er op til Koordinationsudvalget for 
Fondene nævnt i artikel 143 at definere 
anvendelsen af reglerne;
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Or. en

Ændringsforslag 1136
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 66 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Unionens budgetforpligtelser i forbindelse 
med de enkelte programmer indgås i årlige 
rater for hver fond i perioden mellem den 
1. januar 2014 og den 31. december 2020. 
Kommissionens afgørelse om vedtagelse af 
et program udgør en finansieringsafgørelse, 
jf. finansforordningens artikel 75, stk. 2, og 
når den er meddelt den pågældende 
medlemsstat, udgør den en retlig 
forpligtelse i finansforordningens forstand.

Unionens budgetforpligtelser i forbindelse 
med de enkelte programmer eller 
makroregionale udviklingsprogrammer
indgås i årlige rater for hver fond i 
perioden mellem den 1. januar 2014 og den 
31. december 2020. Kommissionens 
afgørelse om vedtagelse af et program eller 
et makroregionalt udviklingsprogram
udgør en finansieringsafgørelse, jf. 
finansforordningens artikel 75, stk. 2, og 
når den er meddelt den pågældende 
medlemsstat eller gruppe af 
medlemsstater, som har etableret en 
makroregional udviklingsfond, udgør den 
en retlig forpligtelse i finansforordningens 
forstand.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringen af den innovative del af den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1137
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 66 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvad angår resultatreserverne og vækst-
og konkurrenceevnereserverne følger 
budgetforpligtelsen efter Kommissionens 

udgår
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afgørelse om vedtagelse af programmet.

Or. de

Ændringsforslag 1138
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 66 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvad angår resultatreserverne og vækst-
og konkurrenceevnereserverne følger 
budgetforpligtelsen efter Kommissionens 
afgørelse om vedtagelse af programmet.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 1139
Richard Seeber

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 66 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvad angår resultatreserverne og vækst-
og konkurrenceevnereserverne følger 
budgetforpligtelsen efter Kommissionens 
afgørelse om vedtagelse af programmet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1140
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
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Kapitel II – artikel 66 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvad angår resultatreserverne og vækst- og 
konkurrenceevnereserverne følger 
budgetforpligtelsen efter Kommissionens 
afgørelse om vedtagelse af programmet.

Hvad angår resultatreserverne og vækst- og 
konkurrenceevnereserverne følger 
budgetforpligtelsen efter Kommissionens 
afgørelse om vedtagelse af programmet 
eller det makroregionale 
udviklingsprogram.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringen af den innovative del af den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1141
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 66 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestemmelserne i kapitel I og kapitel II 
skal ikke på nogen måde hindre 
betalingen af de fulde berettigede 
støttebeløb til modtageren eller skade 
dennes økonomiske og finansielle 
interesser i projektets vellykkede 
gennemførelse;

Or. en

Ændringsforslag 1142
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 67 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betalingerne tager form af 2. Betalingerne tager form af 
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forfinansiering, mellemliggende betalinger 
og betaling af den årlige saldo, hvis det er 
relevant, og den endelige saldo.

forfinansiering, mellemliggende betalinger 
og den endelige saldo.

Or. fr

Ændringsforslag 1143
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 67 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betalingerne tager form af 
forfinansiering, mellemliggende betalinger 
og betaling af den årlige saldo, hvis det er 
relevant, og den endelige saldo.

2. Betalingerne tager form af 
forfinansiering, mellemliggende betalinger 
og den endelige saldo.

Or. it

Begrundelse

Det anses, at en årlig regnskabsafslutning kan øge den administrative byrde for 
forvaltningsmyndighederne.

Ændringsforslag 1144
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 67 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Det kan ikke kræves, at modtagerne 
fremrykker en del af de offentlige midler: 
Medlemsstaterne skal skaffe såvel 
finansiering af operationen som 
mellemliggende betalinger før lancering 
af den indledende fase og opfølgende 
faser til tiden for at undgå uberettiget 
afbrydelse af operationen;

Or. en
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Ændringsforslag 1145
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 67 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. For sene betalinger til modtagere på 
grund af manglende overholdelse af 
deadlines for tekster eller forsinkelse i 
behandlingen af sager vil være underlagt 
betaling af morarenter ifølge EU's 
lovgivning vedrørende betalingsfrister;

Or. en

Ændringsforslag 1146
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 67 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. Der er ikke krav om stillelse af 
bankgaranti for godkendte modtagere, de 
repræsentative organisationer, som kan 
stille ikkebankgarantier, og dem, der 
allerede har reageret gennem offentlig 
finansiering. Under alle omstændigheder 
bør forvaltningsmyndighederne reducere 
brugen af bankgarantier og i stedet 
foretrække andre former for garantier. 
Strukturerne til tvistbilæggelse under 
artikel 63.3 er bemyndiget til at behandle 
klager på dette område.

Or. en

Ændringsforslag 1147
Monika Smolková, Anna Záborská
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Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 71 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beløbene i medlemsstaternes fremlagte 
programmer, udgiftsoverslag, 
udgiftsoversigter, betalingsanmodninger, 
årsregnskaber og udgifter angivet i de 
årlige og endelige rapporter om 
gennemførelsen udtrykkes i euro.

Beløbene i medlemsstaternes fremlagte 
programmer eller i makroregionale 
udviklingsprogrammer, fremlagt af en 
gruppe af medlemsstater, som har 
etableret en makroregional 
udviklingsfond, udgiftsoverslag, 
udgiftsoversigter, betalingsanmodninger, 
årsregnskaber og udgifter angivet i de 
årlige og endelige rapporter om 
gennemførelsen udtrykkes i euro.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringen af den innovative del af den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1148
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 71 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 71a
Overordnet princip for brugen af 
forfinansiering
Forfinansiering skal kun bruges til at 
foretage betalinger til modtagere under 
implementering af programmet. Den skal 
snarest muligt gøres tilgængelig for det 
ansvarlige organ for dette formål.

Or. en

Begrundelse

Artikel 72, stk. 2, i forslaget til den ny Byggevareforordning lader til at fastsætte det generelle 
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princip udelukkende i tilfælde af indledende forfinansiering. Ændringer sigter mod at lave en 
generel regel, fælles for alle fonde dækket af Byggevareforordningen for al forfinansiering.

Ændringsforslag 1149
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 72 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter at Kommissionen har truffet 
afgørelse om vedtagelse af programmet, 
betaler Kommissionen et første 
forfinansieringsbeløb for hele 
programmeringsperioden. Dette første 
forfinansieringsbeløb betales i rater efter de 
budgetmæssige behov. Raterne fastlægges i 
de fondsspecifikke regler.

1. Efter at Kommissionen har truffet 
afgørelse om vedtagelse af programmet 
eller det makroregionale 
udviklingsprogram, betaler Kommissionen 
et første forfinansieringsbeløb for hele 
programmeringsperioden. Dette første 
forfinansieringsbeløb betales i rater efter de 
budgetmæssige behov. Raterne fastlægges i 
de fondsspecifikke regler.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringen af den innovative del af den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1150
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 72 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forfinansieringen må kun anvendes til 
at foretage betalinger til støttemodtagerne 
som led i gennemførelsen af programmet. 
Den stilles straks til rådighed for det 
ansvarlige organ til dette formål.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Artikel 72, stk. 2, i forslaget til den ny Byggevareforordning lader til at fastsætte det generelle 
princip udelukkende i tilfælde af indledende forfinansiering. Ændringer sigter mod at lave en 
generel regel, fælles for alle fonde dækket af Byggevareforordningen for al forfinansiering.

Ændringsforslag 1151
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 72 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forfinansieringen må kun anvendes til at 
foretage betalinger til støttemodtagerne 
som led i gennemførelsen af programmet. 
Den stilles straks til rådighed for det 
ansvarlige organ til dette formål.

2. Forfinansieringen må kun anvendes til at 
foretage betalinger til støttemodtagerne 
som led i gennemførelsen af programmet 
eller det makroregionale 
udviklingsprogram. Den stilles straks til 
rådighed for det ansvarlige organ til dette 
formål.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringen af den innovative del af den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1152
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 72 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Modtagerne kan vælge kun at 
forpligte sig til den operation, der er 
forbundet med implementeringen af 
programmet efter modtagelse af 
forfinansieringen eller en hvilken som 
helst forpligtelse, der sætter en bestemt 
tidsfrist for betalingen;
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Or. en

Ændringsforslag 1153
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 73 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det beløb, der er udbetalt som første 
forfinansiering, skal være udlignet 
fuldstændigt i Kommissionens regnskab, 
senest når programmet afsluttes.

Det beløb, der er udbetalt som første 
forfinansiering, skal være udlignet 
fuldstændigt i Kommissionens regnskab, 
senest når programmet eller det 
makroregionale udviklingsprogram
afsluttes.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringen af den innovative del af den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1154
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 74 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Betalingsfristen for en mellemliggende 
betalingsanmodning kan afbrydes af den 
ved delegation bemyndigede 
anvisningsberettigede som omhandlet i 
finansforordningen i en periode på højst ni
måneder, hvis:

1. Betalingsfristen for en mellemliggende 
betalingsanmodning kan afbrydes af den 
ved delegation bemyndigede 
anvisningsberettigede som omhandlet i 
finansforordningen i en periode på højst 
seks måneder, hvis:

Or. en

Ændringsforslag 1155
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler
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Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 74 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Betalingsfristen for en mellemliggende 
betalingsanmodning kan afbrydes af den 
ved delegation bemyndigede 
anvisningsberettigede som omhandlet i 
finansforordningen i en periode på højst ni
måneder, hvis:

1. Betalingsfristen for en mellemliggende 
betalingsanmodning kan afbrydes af den 
ved delegation bemyndigede 
anvisningsberettigede som omhandlet i 
finansforordningen i en periode på højst 
seks måneder, hvis:

Or. en

Ændringsforslag 1156
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Guido 
Milana, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, Patrizia Toia

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 74 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Betalingsfristen for en mellemliggende 
betalingsanmodning kan afbrydes af den 
ved delegation bemyndigede 
anvisningsberettigede som omhandlet i 
finansforordningen i en periode på højst ni
måneder, hvis:

1. Betalingsfristen for en mellemliggende 
betalingsanmodning kan afbrydes af den 
ved delegation bemyndigede 
anvisningsberettigede som omhandlet i 
finansforordningen i en periode på højst 
seks måneder, hvis:

Or. it

Begrundelse

Det formodes, at afbrydelse af en anmodning om mellemliggende betaling i ni måneder er en 
for lang periode.

Ændringsforslag 1157
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 74 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den ved delegation bemyndigede 
anvisningsberettigede kan lade afbrydelsen 
omfatte kun den del af udgifterne, som er 
omfattet af den betalingsanmodning, der er 
berørt af de i stk. 1 omhandlede elementer. 
Den ved delegation bemyndigede 
anvisningsberettigede underretter straks 
medlemsstaten og 
forvaltningsmyndigheden om årsagen til 
afbrydelsen og beder dem rette op på 
situationen. Afbrydelsen bringes til ophør 
af den ved delegation bemyndigede 
anvisningsberettigede, så snart de fornødne 
foranstaltninger er truffet.

2. Den ved delegation bemyndigede 
anvisningsberettigede kan lade afbrydelsen 
omfatte kun den del af udgifterne, som er 
omfattet af den betalingsanmodning, der er 
berørt af de i stk. 1 omhandlede elementer. 
Den ved delegation bemyndigede 
anvisningsberettigede underretter straks 
medlemsstaten, eller gruppen af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond, og 
forvaltningsmyndigheden om årsagen til 
afbrydelsen og beder dem rette op på 
situationen. Afbrydelsen bringes til ophør 
af den ved delegation bemyndigede 
anvisningsberettigede, så snart de fornødne 
foranstaltninger er truffet.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringen af den innovative del af den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1158
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 75 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 1. februar i året efter 
afslutningen af et regnskabsår forelægger 
medlemsstaten Kommissionen følgende 
dokumenter og oplysninger i 
overensstemmelse med artikel 56 i 
finansforordningen:

1. Senest den 30. juni i året efter 
afslutningen af et regnskabsår forelægger 
medlemsstaten Kommissionen følgende 
dokumenter og oplysninger i 
overensstemmelse med artikel 56 i 
finansforordningen:

Or. de
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Ændringsforslag 1159
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 75 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 1. februar i året efter 
afslutningen af et regnskabsår forelægger 
medlemsstaten Kommissionen følgende 
dokumenter og oplysninger i 
overensstemmelse med artikel 56 i 
finansforordningen:

1. Senest den 1. februar i året efter 
afslutningen af et regnskabsår forelægger 
medlemsstaten, eller gruppen af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond,
Kommissionen følgende dokumenter og 
oplysninger i overensstemmelse med 
artikel 56 i finansforordningen:

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringen af den innovative del af den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1160
Peter Simon

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 75 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 1. februar i året efter 
afslutningen af et regnskabsår forelægger 
medlemsstaten Kommissionen følgende 
dokumenter og oplysninger i 
overensstemmelse med artikel 56 i 
finansforordningen:

1. Senest den 1. marts i året efter 
afslutningen af et regnskabsår forelægger 
medlemsstaten Kommissionen følgende 
dokumenter og oplysninger i 
overensstemmelse med artikel 56 i 
finansforordningen:

Or. de

Begrundelse

Tilpasning af fristen svarende til Parlamentets afstemning om ”De finansielle regler for 
Unionens årlige budget” (2010/0395(COD)) af 26.10.2011.
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Ændringsforslag 1161
Michael Theurer

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 75 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 1. februar i året efter 
afslutningen af et regnskabsår forelægger 
medlemsstaten Kommissionen følgende 
dokumenter og oplysninger i 
overensstemmelse med artikel 56 i 
finansforordningen:

1. Senest den 30. juni i året efter 
afslutningen af et regnskabsår forelægger 
medlemsstaten Kommissionen følgende 
dokumenter og oplysninger i 
overensstemmelse med artikel 56 i 
finansforordningen:

Or. de

Ændringsforslag 1162
Manfred Weber

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 75 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 1. februar i året efter 
afslutningen af et regnskabsår forelægger 
medlemsstaten Kommissionen følgende 
dokumenter og oplysninger i 
overensstemmelse med artikel 56 i 
finansforordningen:

1. Senest den 30. juni i året efter 
afslutningen af et regnskabsår forelægger 
medlemsstaten Kommissionen følgende 
dokumenter og oplysninger i 
overensstemmelse med artikel 56 i 
finansforordningen:

Or. de

Begrundelse

Fristerne for fremlæggelse af en årlig regnskabsafslutning bør blive forlænget.
Fremlæggelsen af den godkendte årlige regnskabsafslutning inden 1. februar i året efter 
afslutningen af et regnskabsår medfører en stor administrativ byrde og et enormt tidspres for 
alle involverede, ikke mindst hos de ansvarlige kommuner.

Ændringsforslag 1163
Hermann Winkler

Forslag til forordning
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Kapitel II – artikel 75 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de attesterede årsregnskaber fra de 
relevante organer godkendt i henhold til 
artikel 64

udgår

Or. de

Ændringsforslag 1164
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 75 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de attesterede årsregnskaber fra de 
relevante organer godkendt i henhold til 
artikel 64

udgår

Or. es

Ændringsforslag 1165
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 75 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en udtalelse fra det udpegede 
uafhængige revisionsorgan vedrørende 
forvaltningserklæringen om 
årsregnskabernes fuldstændighed, 
nøjagtighed og pålidelighed og rigtighed, 
de interne kontrolsystemers korrekte 
funktionsmåde samt de underliggende 
transaktioners lovlighed og formelle 
rigtighed og overholdelsen af princippet 
om forsvarlig økonomisk forvaltning 
ledsaget af en kontrolrapport med 
angivelse af resultaterne af de revisioner, 

udgår
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der er foretaget vedrørende det 
regnskabsår, udtalelsen vedrører.

Or. de

Ændringsforslag 1166
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 75 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter anmodning fra Kommissionen skal 
medlemsstaten give Kommissionen 
yderligere oplysninger. Hvis en 
medlemsstat ikke forelægger de ønskede 
oplysninger inden for den frist, der er 
fastsat af Kommissionen, kan 
Kommissionen træffe sin afgørelse om 
regnskabsafslutningen på grundlag af de 
oplysninger, den er i besiddelse af.

2. Efter anmodning fra Kommissionen skal 
medlemsstaten, eller gruppen af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond, give 
Kommissionen yderligere oplysninger. 
Hvis en medlemsstat, eller gruppe af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond, ikke 
forelægger de ønskede oplysninger inden 
for den frist, der er fastsat af 
Kommissionen, kan Kommissionen træffe 
sin afgørelse om regnskabsafslutningen på 
grundlag af de oplysninger, den er i 
besiddelse af.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringen af den innovative del af den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1167
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 75 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest [den 15. februar] i året efter 
afslutningen af et regnskabsår forelægger 

3. Senest [den 15. februar] i året efter 
afslutningen af et regnskabsår forelægger 
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medlemsstaten Kommissionen en 
sammenfattende rapport i 
overensstemmelse med artikel 56, stk. 5, 
andet afsnit, i finansforordningen.

medlemsstaten, eller gruppen af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond,
Kommissionen en sammenfattende rapport 
i overensstemmelse med artikel 56, stk. 5, 
andet afsnit, i finansforordningen.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringen af den innovative del af den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1168
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 76

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 76 udgår
Regnskabsafslutning
1. Senest den 30. april i året efter 
afslutningen af et regnskabsår træffer 
Kommissionen i overensstemmelse med de 
fondsspecifikke regler afgørelse om 
afslutning af regnskaberne for de 
relevante organer godkendt i henhold til 
artikel 64 for hvert program. I 
beslutningen om regnskabsafslutning 
tages der hensyn til, om de forelagte 
årsregnskaber er fuldstændige, nøjagtige 
og pålidelige, hvilket dog er ikke til hinder 
for eventuelle senere finansielle 
korrektioner.
2. Procedurerne for årlig 
regnskabsafslutning fastsættes i de 
fondsspecifikke regler.

Or. es

Begrundelse

Denne artikel foreslås slettet, fordi den vanskeliggør Kommissionens foreslåede forenkling på 
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grund af den kompleksitet, der følger af, at det gennemføres i en programmeringsperiode, 
hvor forbedringerne desuden bør fokusere på en vurdering af resultaterne.

Ændringsforslag 1169
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 76

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 76 udgår
Regnskabsafslutning
1. Senest den 30. april i året efter 
afslutningen af et regnskabsår træffer 
Kommissionen i overensstemmelse med de 
fondsspecifikke regler afgørelse om 
afslutning af regnskaberne for de 
relevante organer godkendt i henhold til 
artikel 64 for hvert program. I 
beslutningen om regnskabsafslutning 
tages der hensyn til, om de forelagte 
årsregnskaber er fuldstændige, nøjagtige 
og pålidelige, hvilket dog er ikke til hinder 
for eventuelle senere finansielle 
korrektioner.
2. Procedurerne for årlig 
regnskabsafslutning fastsættes i de 
fondsspecifikke regler.

Or. de

Ændringsforslag 1170
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 76

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 76 udgår
Regnskabsafslutning
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1. Senest den 30. april i året efter 
afslutningen af et regnskabsår træffer 
Kommissionen i overensstemmelse med de 
fondsspecifikke regler afgørelse om 
afslutning af regnskaberne for de 
relevante organer godkendt i henhold til 
artikel 64 for hvert program. I 
beslutningen om regnskabsafslutning 
tages der hensyn til, om de forelagte 
årsregnskaber er fuldstændige, nøjagtige 
og pålidelige, hvilket dog er ikke til hinder 
for eventuelle senere finansielle 
korrektioner.
2. Procedurerne for årlig 
regnskabsafslutning fastsættes i de 
fondsspecifikke regler.

Or. es

Ændringsforslag 1171
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 76 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 30. april i året efter 
afslutningen af et regnskabsår træffer 
Kommissionen i overensstemmelse med de 
fondsspecifikke regler afgørelse om 
afslutning af regnskaberne for de relevante 
organer godkendt i henhold til artikel 64 
for hvert program. I beslutningen om 
regnskabsafslutning tages der hensyn til, 
om de forelagte årsregnskaber er 
fuldstændige, nøjagtige og pålidelige, 
hvilket dog er ikke til hinder for eventuelle 
senere finansielle korrektioner.

1. Senest den 30. april i året efter 
afslutningen af et regnskabsår træffer 
Kommissionen i overensstemmelse med de 
fondsspecifikke regler afgørelse om 
afslutning af regnskaberne for de relevante 
organer godkendt i henhold til artikel 64 
for hvert program, eller makroregionalt 
udviklingsfondsprogram. I beslutningen 
om regnskabsafslutning tages der hensyn 
til, om de forelagte årsregnskaber er 
fuldstændige, nøjagtige og pålidelige, 
hvilket dog er ikke til hinder for eventuelle 
senere finansielle korrektioner.

Or. sk
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Begrundelse

Under hensyntagen til ændringen af den innovative del af den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1172
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 77 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen foretager finansielle 
korrektioner ved at annullere hele eller en 
del af EU-bidraget til et program og 
foretage inddrivelse fra medlemsstaten for 
at udelukke udgifter, som overtræder 
gældende EU-ret og national ret, fra EU-
finansiering, idet dette også omfatter 
mangler ved medlemsstaterne forvaltnings-
og kontrolsystemer, der er konstateret af 
Kommissionen eller Den Europæiske 
Revisionsret.

1. Kommissionen foretager finansielle 
korrektioner ved at annullere hele eller en 
del af EU-bidraget til et program, eller 
makroregionalt udviklingsfondsprogram 
eller del heraf, og foretage inddrivelse fra 
medlemsstaten for at udelukke udgifter, 
som overtræder gældende EU-ret og 
national ret, fra EU-finansiering, idet dette 
også omfatter mangler ved 
medlemsstaterne forvaltnings- og 
kontrolsystemer, der er konstateret af 
Kommissionen eller Den Europæiske 
Revisionsret.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringen af den innovative del af den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1173
Richard Seeber

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 77 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Overtrædelsen skal have eller kunne 
have påvirket det ansvarlige organs valg af 
en operation til at modtage støtte fra FSR-
fondene.

a) Overtrædelsen skal have påvirket det 
ansvarlige organs valg af en operation til at 
modtage støtte fra FSR-fondene.
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Or. en

Ændringsforslag 1174
Vincenzo Iovine, Erminia Mazzoni, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Leonardo 
Domenici, Patrizia Toia, Guido Milana, Francesco De Angelis

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 77 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Der er risiko for, at overtrædelsen har 
eller kunne have påvirket størrelsen af de 
udgifter, som er anmeldt med henblik på 
refusion fra EU-budgettet.

b) Overtrædelsen har påvirket størrelsen af 
de udgifter, som er anmeldt med henblik på 
refusion fra EU-budgettet.

Or. it

Begrundelse

Det anses for nødvendigt at lade Kommissionen foretage en finansiel korrektion, når det er 
blevet fastslået, at overtrædelsen rent faktisk har påvirket størrelsen af de udgifter, der 
anmeldes.

Ændringsforslag 1175
Richard Seeber

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 77 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Der er risiko for, at overtrædelsen har 
eller kunne have påvirket størrelsen af de 
udgifter, som er anmeldt med henblik på 
refusion fra EU-budgettet.

b) Der er risiko for, at overtrædelsen har 
påvirket størrelsen af de udgifter, som er 
anmeldt med henblik på refusion fra EU-
budgettet.

Or. en

Ændringsforslag 1176
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Forslag til forordning
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Kapitel II – artikel 77 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når Kommissionen fastsætter en 
finansiel korrektions størrelse, jf. stk. 1, 
tager den hensyn til arten og betydningen 
af overtrædelsen af gældende EU-ret eller 
national ret og de finansielle virkninger for 
EU-budgettet.

3. Når Kommissionen fastsætter en 
finansiel korrektions størrelse, jf. stk. 1, 
tager den hensyn til arten og betydningen 
af overtrædelsen af gældende EU-ret eller 
national ret og de finansielle virkninger for 
EU-budgettet. Kommissionen underretter i 
tide Europa-Parlamentet om sin 
beslutning.

Or. en

Ændringsforslag 1177
Markus Pieper, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 77 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis en medlemsstat, der befinder sig i 
en vanskelig finansiel situation, opfylder 
betingelserne i artikel 22, stk. 1, bør 
Kommissionen udarbejde efter 
anmodning fra medlemsstaten ved en 
gennemførelsesretsakt et særskilt program 
under central budgetforvaltning i 
overensstemmelse med artikel 54a, 
forordning nr. 1605/2002; for at samle 
udsatte og/eller inddrevne betalinger såvel 
som rentebeløb eller ikke benyttede midler 
vedrørende den pågældende medlemsstat 
og for på bedst mulig vis at understøtte 
vækst og produktion, især i 
samfundsnære infrastrukturprojekter;

Or. de

Ændringsforslag 1178
Monika Smolková, Anna Záborská
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Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 78 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle programmer underlægges en 
frigørelsesprocedure, der fastlægges ud fra, 
at beløb knyttet til en forpligtelse, som ikke 
er omfattet forfinansiering eller en 
betalingsanmodning inden for en nærmere 
fastsat periode, frigøres.

1. Alle programmer, eller makroregionale 
udviklingsfondsprogrammer, underlægges 
en frigørelsesprocedure, der fastlægges ud 
fra, at beløb knyttet til en forpligtelse, som 
ikke er omfattet forfinansiering eller en 
betalingsanmodning inden for en nærmere 
fastsat periode, frigøres.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringen af den innovative del af den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1179
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 78 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forpligtelsen vedrørende periodens 
sidste år frigøres i henhold til de regler, der 
skal følges med henblik på afslutning af 
programmerne.

2. Forpligtelsen vedrørende periodens 
sidste år frigøres i henhold til de regler, der 
skal følges med henblik på afslutning af 
programmerne, eller de makroregionale 
udviklingsfondsprogrammer.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringen af den innovative del af den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1180
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning



PE491.056v01-00 42/172 AM\903905DA.doc

DA

Kapitel II – artikel 78 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den del af forpligtelserne, som stadig er 
åben, frigøres, hvis nogle af de 
dokumenter, der kræves til afslutningen, 
ikke er forelagt for Kommissionen inden 
de frister, der er fastsat i de 
fondsspecifikke regler.

4. Den del af forpligtelserne, som stadig er 
åben, frigøres, hvis nogle af de 
dokumenter, der kræves til afslutningen af 
et program, eller et makroregionalt 
udviklingsfondsprogram, ikke er forelagt 
for Kommissionen inden de frister, der er 
fastsat i de fondsspecifikke regler.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringen af den innovative del af den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1181
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 79 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) force majeure, der i væsentlig grad 
berører gennemførelsen af hele eller en del 
af programmet. De nationale myndigheder, 
som påberåber sig force majeure, skal 
påvise dens direkte konsekvenser for 
gennemførelsen af hele eller en del af 
programmet.

b) force majeure, der i væsentlig grad 
berører gennemførelsen af hele eller en del 
af programmet, eller et makroregionalt 
udviklingsprogram eller en del heraf. De 
nationale myndigheder, eller 
myndighederne i gruppen af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond, som 
påberåber sig force majeure, skal påvise 
dens direkte konsekvenser for 
gennemførelsen af hele eller en del af 
programmet, eller et makroregionalt 
udviklingsprogram eller en del heraf.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringen af den innovative del af den fælles strategiske ramme.
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Ændringsforslag 1182
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 80 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen underretter 
medlemsstaten og forvaltningsyndigheden i 
god tid, når der er risiko for frigørelse efter 
artikel 78.

1. Kommissionen underretter 
medlemsstaten, eller gruppen af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond, og 
forvaltningsyndigheden i god tid, når der er 
risiko for frigørelse efter artikel 78.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringen af den innovative del af den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1183
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 80 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. På grundlag af de oplysninger, 
Kommissionen har pr. 31. januar, 
underretter den medlemsstaten og 
forvaltningsmyndigheden om 
frigørelsesbeløbet på grundlag af de 
oplysninger, som den er i besiddelse af.

2. På grundlag af de oplysninger, 
Kommissionen har pr. 31. januar, 
underretter den medlemsstaten, eller 
gruppen af medlemsstater, der har 
oprettet en makroregional udviklingsfond,
og forvaltningsmyndigheden om 
frigørelsesbeløbet på grundlag af de 
oplysninger, som den er i besiddelse af.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringen af den innovative del af den fælles strategiske ramme.



PE491.056v01-00 44/172 AM\903905DA.doc

DA

Ændringsforslag 1184
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 80 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaten har to måneder til at 
godkende frigørelsesbeløbet eller 
fremsætte sine bemærkninger.

3. Medlemsstaten, eller gruppen af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond, har to 
måneder til at godkende frigørelsesbeløbet 
eller fremsætte sine bemærkninger.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringen af den innovative del af den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1185
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 80 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest den 30. juni forelægger 
medlemsstaten Kommissionen en revideret 
finansieringsplan, der afspejler det nedsatte 
støttebeløb for et eller flere prioriteter 
under programmet. Hvis en sådan 
forelæggelse ikke finder sted, reviderer 
Kommissionen finansieringsplanen ved at 
reducere bidraget fra FSR-fondene for det 
pågældende finansår. Denne reduktion 
fordeles forholdsmæssigt på hver prioritet.

4. Senest den 30. juni forelægger 
medlemsstaten, eller gruppen af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond,
Kommissionen en revideret 
finansieringsplan, der afspejler det nedsatte 
støttebeløb for et eller flere prioriteter 
under programmet, eller et makroregionalt 
udviklingsfondsprogram. Hvis en sådan 
forelæggelse ikke finder sted, reviderer 
Kommissionen finansieringsplanen ved at 
reducere bidraget fra FSR-fondene for det 
pågældende finansår. Denne reduktion 
fordeles forholdsmæssigt på hver prioritet.

Or. sk
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Begrundelse

Under hensyntagen til ændringen af den innovative del af den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1186
Markus Pieper, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 80 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. For så vidt angår medlemsstater, som 
befinder sig i en vanskelig finansiel 
situation, og som falder ind under artikel 
22, stk. 1, bliver de beskårne midler 
investeret ved hjælp af et program, der 
forvaltes af Kommissionen ved en 
gennemførelsesretsakt i overensstemmelse 
med artikel 54 i forordning (EF, 
Euratom) nr. 1605/2002 i prioriteter for 
den største styrkelse af vækst og 
produktion, navnlig 
erhvervsinfrastrukturprojekter for at 
hindre yderligere økonomiske skader for 
regionerne;

Or. de

Ændringsforslag 1187
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 80 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen ændrer ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter afgørelsen om 
vedtagelse af programmet senest den 30. 
september.

5. Kommissionen ændrer ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter afgørelsen om
vedtagelse af programmet, eller et 
makroregionalt udviklingsfondsprogram,
senest den 30. september.

Or. sk
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Begrundelse

Under hensyntagen til ændringen af den innovative del af den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1188
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 81 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fondene bidrager til at udvikle og 
fortsætte EU-indsatsen for at styrke den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed i overensstemmelse med 
traktatens artikel 174.

1. Fondene og de foranstaltninger fondene 
støtter bidrager til at udvikle og fortsætte 
EU-indsatsen for at styrke den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed i overensstemmelse med 
traktatens artikel 174.

Or. fr

Ændringsforslag 1189
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 81 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger, der støttes af fondene, 
bidrager til EU-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst.

Foranstaltninger, der støttes af fondene, 
bidrager på afbalanceret vis til EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst.

Or. fr

Ændringsforslag 1190
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
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Kapitel III – artikel 81 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) "makroregional samarbejds-"gruppe 
af medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond med støtte 
fra alle fonde.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringen af den innovative del af den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1191
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 82 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Midlerne til målet om investeringer i 
vækst og beskæftigelse fordeles blandt 
følgende tre kategorier af NUTS 2-
regioner:

2. Midlerne til målet om investeringer i 
vækst og beskæftigelse fordeles blandt 
følgende to kategorier af NUTS 2-regioner:

Or. de

Ændringsforslag 1192
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 82 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) mindre udviklede regioner, hvis BNP pr. 
indbygger er mindre end 75 % af det 
gennemsnitlige BNP i EU-27 

a) mindre udviklede regioner, hvis BNP pr. 
indbygger er mindre end 75 % af det 
gennemsnitlige BNP i EU-27, og 
regionerne i den yderste periferi

Or. pt
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Begrundelse

Mange steder i forordningen er regionerne i den yderste periferi ligestillet med mindre 
udviklede regioner, hvilket også bør gøre sig gældende i denne artikel.

Ændringsforslag 1193
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Angelika Niebler, Joachim Zeller, 
Herbert Reul, Michael Theurer, Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 82 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) overgangsregioner, hvis BNP pr. 
indbygger er mellem 75 % og 90 % af det 
gennemsnitlige BNP i EU-27 

udgår

Or. de

Ændringsforslag 1194
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Herbert Reul, Michael 
Theurer

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 82 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) mere udviklede regioner, hvis BNP pr. 
indbygger er over 90 % af det 
gennemsnitlige BNP i EU-27.

c) mere udviklede regioner, hvis BNP pr. 
indbygger er over 75 % af det 
gennemsnitlige BNP i EU-27.

Or. de

Ændringsforslag 1195
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Forslag til forordning
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Kapitel III – artikel 82 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De tre kategorier af regioner afgrænses på 
grundlag af, hvordan deres BNP pr. 
indbygger, målt i købekraftspariteter og 
beregnet på grundlag af EU-tal for 
perioden 2006-2008, relaterer sig til det 
gennemsnitlige BNP i EU-27 i samme 
referenceperiode.

De to kategorier af regioner afgrænses på 
grundlag af, hvordan deres BNP pr. 
indbygger, målt i købekraftspariteter og 
beregnet på grundlag af EU-tal for 
perioden 2006-2008, relaterer sig til det 
gennemsnitlige BNP i EU-27 i samme 
referenceperiode.

Or. de

Ændringsforslag 1196
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 82 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De tre kategorier af regioner afgrænses på 
grundlag af, hvordan deres BNP pr. 
indbygger, målt i købekraftspariteter og 
beregnet på grundlag af EU-tal for 
perioden 2006-2008, relaterer sig til det 
gennemsnitlige BNP i EU-27 i samme 
referenceperiode.

De tre kategorier af regioner afgrænses på 
grundlag af, hvordan deres BNP pr. 
indbygger, målt i købekraftspariteter og 
beregnet på grundlag af EU-tal for den 
senest foreliggende treårige periode, 
relaterer sig til det gennemsnitlige BNP i 
EU-27 i samme referenceperiode.

Or. en

Ændringsforslag 1197
María Irigoyen Pérez

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 82 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De tre kategorier af regioner afgrænses på 
grundlag af, hvordan deres BNP pr. 
indbygger, målt i købekraftspariteter og 

De tre kategorier af regioner afgrænses på 
grundlag af, hvordan deres BNP pr. 
indbygger, målt i købekraftspariteter og 
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beregnet på grundlag af EU-tal for 
perioden 2006-2008, relaterer sig til det 
gennemsnitlige BNP i EU-27 i samme 
referenceperiode.

beregnet på grundlag af de senest 
tilgængelige EU-tal, relaterer sig til det 
gennemsnitlige BNP i EU-27 i samme 
referenceperiode.

Or. es

Begrundelse

De økonomiske data, der anvendes til klassifikation af regionerne i de tre definerede 
kategorier, bør være de senest tilgængelige med henblik på at afspejle regionernes reelle 
situation og krisens følger korrekt. Det er derfor nødvendigt at fastsætte en 
tilpasningsklausul, der gør det muligt at revidere regionernes kategori i løbet af perioden på 
grundlag af væsentlige ændringer i deres situation.

Ændringsforslag 1198
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 82 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De tre kategorier af regioner afgrænses på 
grundlag af, hvordan deres BNP pr. 
indbygger, målt i købekraftspariteter og 
beregnet på grundlag af EU-tal for 
perioden 2006-2008, relaterer sig til det 
gennemsnitlige BNP i EU-27 i samme 
referenceperiode.

De tre kategorier af regioner afgrænses på 
grundlag af, hvordan deres BNP pr. 
indbygger, målt i købekraftspariteter og 
beregnet på grundlag af EU-tal for de 
seneste tre år, relaterer sig til det 
gennemsnitlige BNP i EU-27 i samme 
referenceperiode.

Or. es

Ændringsforslag 1199
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 82 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De tre kategorier af regioner afgrænses på 
grundlag af, hvordan deres BNP pr. 
indbygger, målt i købekraftspariteter og 
beregnet på grundlag af EU-tal for 
perioden 2006-2008, relaterer sig til det 

De tre kategorier af regioner afgrænses 
på grundlag af, hvordan deres BNP pr. 
indbygger, målt i købekraftspariteter og 
beregnet på grundlag af EU-tal for 
perioden 2006-2008, relaterer sig til det 



AM\903905DA.doc 51/172 PE491.056v01-00

DA

gennemsnitlige BNP i EU-27 i samme 
referenceperiode.

gennemsnitlige BNP i EU-27 i samme 
referenceperiode.

Efterfølgende bør en genevaluering 
finde sted af listen over regioner, som 
hører under de nævnte forskellige 
kategorier for at tage højde for fald i 
BNP pr. indbygger i disse regioner 
som følge af den økonomiske og 
finansielle krise.
De regioner, hvor det gennemsnitlige 
BNP pr. indbygger er hårdest ramt af 
recessionen vil fra en supplerende 
fond modtage støtte, som passer til 
deres nye situation.

Or. fr

Ændringsforslag 1200
Markus Pieper, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 82 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Mindre udviklede regioner, der i mere 
end to støtteperioder har ligget på mellem 
70 og 75% af EU-gennemsnittet i BNP, og 
som på trods af maksimal støtte ikke har 
opnået nogen nævneværdige forbedringer 
i deres økonomiske, sociale og 
miljømæssige situation, indplaceres for 
den næste periode i en kategori med større 
national medfinansiering;

Or. de

Begrundelse

Jf. artikel 33; Europa-Parlamentets beslutning af 5.juli 2011 om Kommissionens femte 
samhørighedsrapport og om en strategi for samhørighedspolitikken efter 2013 "kræver, at der 
indføres en grænse for perioden for støtteberettigelse for de regioner, som ikke kan påvise 
nogen betydelige forbedringer i deres økonomiske, sociale og miljømæssige situation efter 
flere programmeringsperioder til trods for maksimal støtte".
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Ændringsforslag 1201
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 82 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Samhørighedsfonden støtter de 
medlemsstater, hvis 
bruttonationalindkomst (BNI) pr. 
indbygger, målt i købekraftspariteter og 
beregnet på grundlag af EU-tal for 
perioden 2007-2009, er mindre end 90 % 
af den gennemsnitlige BNI pr. indbygger i 
EU-27 i samme referenceperiode.

3. Samhørighedsfonden støtter de 
medlemsstater, hvis 
bruttonationalindkomst (BNI) pr. 
indbygger, målt i købekraftspariteter og 
beregnet på grundlag af EU-tal for den 
seneste treårige periode, er mindre end 
90 % af den gennemsnitlige BNI pr. 
indbygger i EU-27 i samme 
referenceperiode.

Or. en

Ændringsforslag 1202
María Irigoyen Pérez

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 82 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Samhørighedsfonden støtter de 
medlemsstater, hvis 
bruttonationalindkomst (BNI) pr. 
indbygger, målt i købekraftspariteter og 
beregnet på grundlag af EU-tal for 
perioden 2007-2009, er mindre end 90 % 
af den gennemsnitlige BNI pr. indbygger i 
EU-27 i samme referenceperiode.

3. Samhørighedsfonden støtter de 
medlemsstater, hvis 
bruttonationalindkomst (BNI) pr. 
indbygger, målt i købekraftspariteter og 
beregnet på grundlag af de senest 
tilgængelige EU-tal, er mindre end 90 % af 
den gennemsnitlige BNI pr. indbygger i 
EU-27 i samme referenceperiode.

Or. es

Begrundelse

De økonomiske data, der anvendes bør være de senest tilgængelige med henblik på at afspejle 
regionernes reelle situation og krisens følger korrekt.
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Ændringsforslag 1203
Eleni Theocharous

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 82 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Samhørighedsfonden støtter de 
medlemsstater, hvis 
bruttonationalindkomst (BNI) pr. 
indbygger, målt i købekraftspariteter og 
beregnet på grundlag af EU-tal for 
perioden 2007-2009, er mindre end 90 % 
af den gennemsnitlige BNI pr. indbygger i 
EU-27 i samme referenceperiode.

3. Samhørighedsfonden støtter de 
medlemsstater, hvis 
bruttonationalindkomst (BNI) pr. 
indbygger, målt i købekraftspariteter og 
beregnet på grundlag af EU-tal for 
perioden 2007-2009, er mindre end 90 % 
af den gennemsnitlige BNI pr. indbygger i 
EU-27 i samme referenceperiode, tillige 
med små ømedlemsstater uden 
permanente faste forbindelser til det 
europæiske fastland, og hvis 
befolkningstal er under 2 mio. 
indbyggere.

Or. en

Begrundelse

Små østater, som står over for alvorlige begrænsninger på grund af deres afsideshed og deres 
afsondrethed uden støtte fra det nationale fastland, skal være fuldt ud berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden og ikke på overgangsbasis. Små østaters territoriale specificiteter blev 
anerkendt i bestemmelserne i artikel174 og erklæring 33 i traktaten. Malta og Cypern har 
også været anerkendt af FN som "små østater". Der kunne også anvendes en størrelsesfaktor 
til at definere, hvad en lille østat er (f.eks. maksimal befolkningsstørrelse).

Ændringsforslag 1204
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 82 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Samhørighedsfonden støtter de 
medlemsstater, hvis 

3. Samhørighedsfonden støtter de 
medlemsstater, hvis 
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bruttonationalindkomst (BNI) pr. 
indbygger, målt i købekraftspariteter og 
beregnet på grundlag af EU-tal for 
perioden 2007-2009, er mindre end 90 % 
af den gennemsnitlige BNI pr. indbygger i 
EU-27 i samme referenceperiode.

bruttonationalindkomst (BNI) pr. 
indbygger, målt i købekraftspariteter og 
beregnet på grundlag af EU-tal for de 
seneste tre år, er mindre end 90 % af den 
gennemsnitlige BNI pr. indbygger i EU-27 
i samme referenceperiode.

Or. es

Ændringsforslag 1205
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 82 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Samhørighedsfonden støtter de 
medlemsstater, hvis 
bruttonationalindkomst (BNI) pr. 
indbygger, målt i købekraftspariteter og 
beregnet på grundlag af EU-tal for 
perioden 2007-2009, er mindre end 90 % 
af den gennemsnitlige BNI pr. indbygger i 
EU-27 i samme referenceperiode.

3. Samhørighedsfonden støtter de 
medlemsstater, hvis 
bruttonationalindkomst (BNI) pr. 
indbygger, målt i købekraftspariteter og 
beregnet på grundlag af EU-tal for 
perioden 2007-2010, er mindre end 90 % 
af den gennemsnitlige BNI pr. indbygger i 
EU-27 i samme referenceperiode.

Or. fr

Ændringsforslag 1206
Eleni Theocharous

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 82 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De medlemsstater, der er berettiget til 
støtte fra Samhørighedsfonden i 2013, 
men hvis nominelle BNI pr. indbygger 
overstiger 90 % af den gennemsnitlige 
BNI pr. indbygger i EU-27, beregnet i 
henhold til første afsnit, modtager støtte 
fra Samhørighedsfonden på særlig 
overgangsbasis. 

udgår



AM\903905DA.doc 55/172 PE491.056v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 1207
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 82 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Umiddelbart efter denne forordnings 
ikrafttræden vedtager Kommissionen en 
afgørelse i form af en 
gennemførelsesretsakt med en liste over de 
regioner, der opfylder kriterierne for de tre
regionskategorier omhandlet i stk. 2, og de 
medlemsstater, der opfylder kriterierne i 
stk. 3. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 143, stk. 3. Denne liste er gyldig fra 
den 1. januar 2014 til den 31. december 
2020.

4. Umiddelbart efter denne forordnings 
ikrafttræden vedtager Kommissionen en 
afgørelse i form af en 
gennemførelsesretsakt med en liste over de 
regioner, der opfylder kriterierne for de to
regionskategorier omhandlet i stk. 2, og de 
medlemsstater, der opfylder kriterierne i 
stk. 3. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 143, stk. 3. Denne liste er gyldig fra 
den 1. januar 2014 til den 31. december 
2020.

Or. de

Ændringsforslag 1208
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 82 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. 6 I 2015 vurderer Kommissionen, 
hvilke regioner der er støtteberettigede i 
henhold til de forskellige kategorier, der 
henvises til i punkt 2. De regioner, hvis 
BNP pr. indbygger er faldet med mindst 5 
% på grund af lavkonjunkturen mellem 
ovennævnte referenceperiode og perioden 
2010 til 2012, vil få gavn af den 
supplerende støtte svarende til deres nye 
situation.
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Or. en

Ændringsforslag 1209
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 83 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager en afgørelse i 
form af en gennemførelsesretsakt om den 
årlige fordeling af de samlede midler pr. 
medlemsstat, jf. dog stk. 3 i nærværende 
artikel og artikel 84, stk. 7. 

2. Kommissionen vedtager en afgørelse i 
form af en gennemførelsesretsakt om den 
årlige fordeling af de samlede midler pr. 
medlemsstat for målene om investeringer i 
vækst og beskæftigelse, jf. dog stk. 3 i 
nærværende artikel og artikel 84, stk. 7, og 
pr. samarbejdsprogram for målet om 
europæisk territorialt samarbejde. 

Or. fr

Begrundelse

I forlængelse af rapporten (2010/2155)INI)), som blev vedtaget i plenarforsamlingen i juni 
2011, har ændringsforslaget som formål at kræve, at fordelingen af EU-finansieringen sker 
pr. samarbejdsprogram. Dette fordelingssystem ville gøre det muligt at undgå nationale 
fordelinger, som er ulige i forhold til samme område og i forhold til det normale udbytte, 
hvilket vil kunne dække det berørte samarbejdsområdes behov på integreret vis.

Ændringsforslag 1210
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 83 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager en afgørelse i 
form af en gennemførelsesretsakt om den 
årlige fordeling af de samlede midler pr. 
medlemsstat, jf. dog stk. 3 i nærværende 
artikel og artikel 84, stk. 7. 

2. Kommissionen vedtager en afgørelse i 
form af en gennemførelsesretsakt om den 
årlige fordeling af de samlede midler pr. 
medlemsstat under målet om investering i 
vækst og beskæftigelse, jf. dog stk. 3 i 
nærværende artikel og artikel 84, stk. 7, og 
ved samarbejdsprogrammet under målet 
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om territorialt samarbejde.. 

Or. en

Ændringsforslag 1211
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 83 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager en afgørelse i 
form af en gennemførelsesretsakt om den 
årlige fordeling af de samlede midler pr. 
medlemsstat, jf. dog stk. 3 i nærværende 
artikel og artikel 84, stk. 7.

2. Kommissionen vedtager en afgørelse i 
form af en gennemførelsesretsakt om den 
årlige fordeling af de samlede midler pr. 
medlemsstat for målene om investeringer i 
vækst og beskæftigelse, jf. dog stk. 3 i 
nærværende artikel og artikel 84, stk. 7, og 
pr. samarbejdsprogram for målet om 
europæisk territorialt samarbejde.

Or. fr

Begrundelse

Fortsættelsen af det nuværende system med en fordeling via medlemsstaten indebærer en 
dobbelt risiko: dels at nationale fordelinger er ulige inden for samme område, dels at ideen 
om ”retfærdigt udbytte” fastholdes i hver medlemsstat.

Ændringsforslag 1212
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 83 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager en afgørelse i 
form af en gennemførelsesretsakt om den 
årlige fordeling af de samlede midler pr. 
medlemsstat, jf. dog stk. 3 i nærværende 
artikel og artikel 84, stk. 7. 

2. Kommissionen vedtager en afgørelse i 
form af en gennemførelsesretsakt om den 
årlige fordeling af de samlede midler pr. 
medlemsstat for målet om investering i 
vækst og beskæftigelse, jf. dog stk. 3 i 
nærværende artikel og artikel 84, stk. 7, og 
for målet om europæisk territorialt 



PE491.056v01-00 58/172 AM\903905DA.doc

DA

samarbejde. 

Or. es

Ændringsforslag 1213
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Midlerne til målet om investeringer i
vækst og beskæftigelse udgør 96,52 % af 
de samlede midler (dvs. i alt 324 320 492 
844 EUR) og fordeles således:

1. Midlerne til målet om investeringer i 
vækst og beskæftigelse udgør XX % af de 
samlede midler (dvs. i alt 
XXX.XXX.XXX.XXX EUR) og fordeles 
således:

Or. es

Ændringsforslag 1214
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 50,13 % (dvs. i alt 162 589 839 384 
EUR) til mindre udviklede regioner 

a) 50,13 %1 (xxx) til mindre udviklede 
regioner;

Or. de

Ændringsforslag 1215
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning

                                               
1 Procentsatsen skal tilpasses forhandlingerne om FFR
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Kapitel III – artikel 84 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 50,13 % (dvs. i alt 162 589 839 384
EUR) til mindre udviklede regioner 

a) XX % (dvs. i alt XXX.XXX.XXX.XXX
EUR) til mindre udviklede regioner 

Or. es

Ændringsforslag 1216
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 12,01 % (dvs. i alt 38 951 564 661 
EUR) til overgangsregioner

udgår

Or. de

Ændringsforslag 1217
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 12,01 % (dvs. i alt 38 951 564 661 
EUR) til overgangsregioner

udgår

Or. es

Ændringsforslag 1218
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
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Kapitel III – artikel 84 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Alle regioner, der er støtteberettigede i 
henhold til konvergensmålet i artikel 5, 
stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 
1083/2006, og hvis BNP pr. indbygger er 
over 75 % af EU-27-gennemsnittet, og 
regioner, som var berettiget til 
overgangstøtte i henhold til artikel 8, stk. 
1, i Rådets forordning (EF) 1083/2006, 
modtager en strukturfondstildeling 
svarende til mindst to tredjedele af deres 
tildeling for 2007-2013 (dvs. i alt XXXX 
XXXX XXXX EUR) 

Or. en

Ændringsforslag 1219
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 16,39 % (dvs. i alt 53 142 922 017 
EUR) til mere udviklede regioner 

c) 28,40 %1 (xxx) til mere udviklede 
regioner 

Or. de

Ændringsforslag 1220
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 16,39 % (dvs. i alt 53 142 922 017 EUR) 
til mere udviklede regioner 

c) XX % (dvs. i alt XX.XXX.XXX.XXX
EUR) til mere udviklede regioner 

                                               
1 Procentsatsen skal tilpasses forhandlingerne om FFR
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Or. es

Ændringsforslag 1221
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) 21,19 % (dvs. i alt 68 710 486 782 
EUR) til medlemsstater, der modtager 
støtte fra Samhørighedsfonden

d) 21,19 %1 (xxx) til medlemsstater, der 
modtager støtte fra Samhørighedsfonden

Or. de

Ændringsforslag 1222
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) 21,19 % (dvs. i alt 68 710 486 782 
EUR) til medlemsstater, der modtager 
støtte fra Samhørighedsfonden

d) XX % (dvs. i alt XX.XXX.XXX.XXX
EUR) til medlemsstater, der modtager 
støtte fra Samhørighedsfonden

Or. es

Ændringsforslag 1223
Younous Omarjee, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Maurice Ponga

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) 0,29 % (dvs. i alt 925 680 000 EUR) 
som supplerende støtte til regioner i den 
yderste periferi, der er fastlagt i traktatens 

e) som en del af EFRU’s midler bliver xxx 
EUR (dvs. 40 EUR pr. indbygger) 
reserveret som supplerende støtte til 

                                               
1 Procentsatsen skal tilpasses forhandlingerne om FFR
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artikel 349, og de NUTS 2-regioner, der 
opfylder kriterierne i artikel 2 i protokol 6 
til traktaten om Østrigs, Finlands og 
Sveriges tiltrædelse.

regioner i den yderste periferi, der er 
fastlagt i traktatens artikel 349, og de 
NUTS 2-regioner, der opfylder kriterierne i 
artikel 2 i protokol 6 til traktaten om 
Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse.

Or. fr

Ændringsforslag 1224
Markus Pieper, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) 0,29 % (dvs. i alt 925 680 000 EUR) 
som supplerende støtte til regioner i den 
yderste periferi, der er fastlagt i traktatens 
artikel 349, og de NUTS 2-regioner, der 
opfylder kriterierne i artikel 2 i protokol 6 
til traktaten om Østrigs, Finlands og 
Sveriges tiltrædelse.

e) 0,29 % (xxx) som supplerende støtte til 
regioner i den yderste periferi, der er 
fastlagt i traktatens artikel 349, og de 
NUTS 2-regioner, der opfylder kriterierne i 
artikel 2 i protokol 6 til traktaten om 
Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse.

Or. de

Ændringsforslag 1225
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) 0,29 % (dvs. i alt 925 680 000 EUR) 
som supplerende støtte til regioner i den 
yderste periferi, der er fastlagt i traktatens 
artikel 349, og de NUTS 2-regioner, der 
opfylder kriterierne i artikel 2 i protokol 6 
til traktaten om Østrigs, Finlands og
Sveriges tiltrædelse.

e) XXX EUR som supplerende støtte til 
regioner i den yderste periferi, der er 
fastlagt i traktatens artikel 349, og XXX 
EUR som supplerende støtte til de NUTS 
2-regioner, der opfylder kriterierne i artikel 
2 i protokol 6 til traktaten om Østrigs, 
Finlands og Sveriges tiltrædelse.

Or. es
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Ændringsforslag 1226
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) 0,29 % (dvs. i alt 925 680 000 EUR)
som supplerende støtte til regioner i den 
yderste periferi, der er fastlagt i traktatens 
artikel 349, og de NUTS 2-regioner, der 
opfylder kriterierne i artikel 2 i protokol 6 
til traktaten om Østrigs, Finlands og 
Sveriges tiltrædelse.

e) XXX EUR som supplerende støtte til 
NUTS 2-regioner, der opfylder kriterierne i 
artikel 2 i protokol 6 til traktaten om 
Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse.

Or. en

Ændringsforslag 1227
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) 0,29 % (dvs. i alt 925 680 000 EUR)
som supplerende støtte til regioner i den 
yderste periferi, der er fastlagt i traktatens 
artikel 349, og de NUTS 2-regioner, der 
opfylder kriterierne i artikel 2 i protokol 6 
til traktaten om Østrigs, Finlands og 
Sveriges tiltrædelse.

e) XXX EUR som supplerende støtte til 
regioner i den yderste periferi, der er 
fastlagt i traktatens artikel 349, og for 
hvem støtteniveauet bør svare til de 
ulemper, som følger af de faktorer, der er 
omhandlet i traktatens artikel 349.

Or. en

Ændringsforslag 1228
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
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Kapitel III – artikel 84 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) 0,29 % (dvs. i alt 925 680 000 EUR) 
som supplerende støtte til regioner i den 
yderste periferi, der er fastlagt i traktatens 
artikel 349, og de NUTS 2-regioner, der 
opfylder kriterierne i artikel 2 i protokol 6 
til traktaten om Østrigs, Finlands og 
Sveriges tiltrædelse.

e) XX (dvs. i alt XXXX XXXX XXXX
EUR) som supplerende støtte til regioner i 
den yderste periferi, der er fastlagt i 
traktatens artikel 349, og de NUTS 2-
regioner, der opfylder kriterierne i artikel 2 
i protokol 6 til traktaten om Østrigs, 
Finlands og Sveriges tiltrædelse.

Or. pt

Begrundelse

I den tidligere flerårige plan for finansiering (2007 – 2013) modtog de ultraperifere og de 
tyndtbefolkede regioner 1.513 millioner euro i 2004-priser, hvilket svarer til 1.738 euro i 
2011-priser. Sammenlignes beløbene fra programperioden 2007 – 2013 med den for 2014 –
2020 i løbende priser, da ses en formindskelse på 47 % i den specifikke tillægsfordeling som 
ikke er fornuftig stillet over for de enorme naturmæssige, økonomiske og sociale betingelser i 
disse regioner.

Ændringsforslag 1229
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) XXX EUR som supplerende støtte til 
områder med alvorlige geografiske 
ulemper af permanent art inden for 
rammerne af de operationelle 
programmer, der er vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 10 i EFRU-
forordningen. Disse områder er defineret 
i artikel 111, stk. 4, med undtagelse af de 
ovenfor i litra e) nævnte

Or. es
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Ændringsforslag 1230
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) XXX EUR som supplerende støtte til 
regionerne i den yderste periferi, der er 
fastlagt i traktatens artikel 349, for hvem 
støtteniveauet bør svare til de ulemper, 
som følger af de faktorer, der er 
omhandlet i traktatens artikel 349.

Or. en

Ændringsforslag 1231
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) f) XXX EUR som supplerende støtte til 
NUTS 2-regioner, der opfylder kriterierne 
i artikel 2 i protokol 6 til traktaten om 
Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse.

Or. en

Ændringsforslag 1232
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) XXX EUR som supplerende støtte, der 
tildeles områder med alvorlige 
geografiske ulemper af permanent art 
inden for rammerne af operationelle 
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programmer i henhold til artikel 10 i 
EFRU-forordningen; disse områder, som 
defineres i artikel 111, stk. 4, udelukker 
de allerede nævnte områder i e) og f).

Or. en

Begrundelse

Der skal garanteres yderligere støtte til regioner med alvorlige geografiske ulemper af 
permanent art for at hjælpe dem med at overvinde de vanskeligheder, der er forbundet med 
deres særlige forhold, og udnytte deres udviklingspotentiale.

Ændringsforslag 1233
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) XXX EUR som yderligere støtte, der 
tildeles områder med alvorlige 
geografiske ulemper af permanent art 
inden for rammerne af operationelle 
programmer i henhold til artikel 10 i 
EFRU-forordningen; disse områder, som 
defineres i artikel 111, stk. 4, udelukker 
de allerede nævnte områder i e) og f).

Or. en

Ændringsforslag 1234
Ivars Godmanis, Inese Vaidere, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Justas Vincas Paleckis, 
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Ivari 
Padar, Vilja Savisaar-Toomast, Sandra Kalniete, Viktor Uspaskich

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For medlemsstater, der tiltrådte Unionen 
før 2013, hvis BNP pr. indbygger er 
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mindre end 75 % af EU-27-gennemsnittet, 
og hvis reale gennemsnitlige BNP-vækst i 
2008-2010 var under EU-27-
gennemsnittet, er tildelingen under 
samhørighedspolitikken ikke lavere end 
for 2007-2013.

Or. en

Ændringsforslag 1235
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle regioner, hvis BNP pr. indbygger er 
mindre end 75 % af EU-27-gennemsnittet, 
og hvis reale gennemsnitlige BNP-vækst i 
2008-2010 var lavere end EU-27-
gennemsnittet for BNP, modtager en 
tildeling på maksimalt 3,X % af deres 
BNP eller deres tildeling for 2007-2013, 
idet den laveste lægges til grund.

Or. en

Ændringsforslag 1236
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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tredjedele af deres tildeling for 2007-2013.

Or. en

Ændringsforslag 1237
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Alle regioner, hvis BNP pr. indbygger i 
perioden 2007-2013 var mindre end 75 % 
af EU-25-gennemsnittet i 
referenceperioden, men hvis BNP pr. 
indbygger er over 75 % af EU-27-
gennemsnittet for BNP, modtager en 
strukturfondstildeling på maksimalt 50 %
af deres tildeling for 2007-2013.

Or. en

Ændringsforslag 1238
María Irigoyen Pérez, Antolín Sánchez Presedo, Carmen Romero López, Luis Yáñez-
Barnuevo García

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Alle regioner, hvis BNP pr. indbygger i 
perioden 2007-2013 var mindre end 75 % 
af EU-25-gennemsnittet i 
referenceperioden, men hvis BNP pr. 
indbygger er over 75 % af EU-27-
gennemsnittet for BNP, modtager en 
strukturfondstildeling på mindst to 
tredjedele af deres tildeling for 2007-2013 
med det sigte at konsolidere den opnåede 
udvikling.
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Or. es

Begrundelse

For at sikre strukturfondsinvesteringernes bæredygtighed på langt sigt og udbygge den 
økonomiske vækst og sociale samhørighed mellem de europæiske regioner, der ikke længere 
er omfattet af konvergensmålet, skal disse modtage mindst to tredjedele af deres tildeling for 
2007-2013 med det sigte at konsolidere den opnåede udvikling.

Ændringsforslag 1239
Ana Miranda

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Alle regioner, hvis BNP pr. indbygger i 
perioden 2007-2013 var mindre end 75 % 
af EU-25-gennemsnittet i 
referenceperioden, men hvis BNP pr. 
indbygger er over 75 % af EU-27-
gennemsnittet for BNP, eller de, der for 
første gang ryger ud af kategorien 
"konvergensregioner" og overstiger 
minimumsniveauet for støtte i 2014-2020, 
kommer til at svare til en 
tilpasningsmekanisme med en 
procentsats, der gradvis tilpasses deres
tidligere vejledende gennemsnitlige årlige
tildeling under konvergenstildelingen 
beregnet af Kommissionen inden for den 
flerårige finansielle ramme for 2007-
2013. I perioden 2014-2020 vil den 
samlede støtte udgøre mindst to tredjedele 
af støtten i perioden 2007-2013.

Or. en

Ændringsforslag 1240
Michael Theurer

Forslag til forordning
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Kapitel III – artikel 84 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Alle regioner, der henhold til 
konvergensmålet modtog støtte i perioden 
2007-2013 og hvis BNP pr. indbygger er 
over 75 % af EU-27-gennemsnittet for 
BNP, modtager en strukturfondstildeling 
på mindst to tredjedele af deres tildeling 
for 2007-2013.

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1241
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Alle regioner, som i perioden 2007-2013 
modtog støtte i henhold til
konvergensmålet, inklusive de regioner, 
der i denne periode er såkaldte
udfasningsregioner i henhold til artikel 8, 
stk. 1 i forordning nr. 1083/2006, og hvis 
BNP pr. indbygger er over 75 % af EU-27-
gennemsnittet for BNP, modtager en 
strukturfondstildeling på mindst to 
tredjedele af deres tildeling for 2007-2013.

Or. de

Begrundelse

Kommissionens formulering for det såkaldte sikkerhedsnet, dvs. mindstekravet om to 
tredjedele af den aktuelle støtteperiode, omfatter ikke de nuværende udfasningsregioner i 
henhold til artikel 8, stk. 1 i forordning nr. 1083/2006, der er over de 75% af det i henhold til 
artikel 5. stk. 1 målte og udregnede EU-25-gennemsnit for BNP, som for eksempel Leipzig i 
Tyskland. Disse har ligeledes brug for sikkerhedsnettet for at kunne konsolidere hidtidig 
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opnåede resultater.

Ændringsforslag 1242
Constanze Angela Krehl, Hermann Winkler

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1243
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For at sikre strukturfondsinvesteringernes 
bæredygtighed på lang sigt bør alle 
regioner, der i perioden 2007-2013 modtog 
støtte i henhold til konvergensmålet, dvs. 
inklusive udfasningsregionerne i henhold 
til artikel 8, stk. 1 i forordning nr. 
1083/2006, hvis BNP pr. indbygger i 
perioden 2007-2013 var mindre end 75 % 
af EU-25-gennemsnittet i 
referenceperioden, men hvis BNP pr. 
indbygger er vokset til over 75 % af EU-
27-gennemsnittet, modtage mindst to 
tredjedele af deres tildeling for 2007-2013.

Or. de
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Begrundelse

Teksten til Kommissionens forslag til det såkaldte sikkerhedsnet omfatter ikke de nuværende 
udfasningsregioner. Til konsolidering af hidtil opnåede resultater bør ”sikkerhedsnettet” på 
mindst 2/3 af den nuværende støtte blive sikret i netop disse regioner.

Ændringsforslag 1244
Eleni Theocharous

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Alle regioner, hvis BNP pr. indbygger i 
perioden 2007-2013 var mindre end 75 % 
af EU-25-gennemsnittet i 
referenceperioden, men hvis BNP pr. 
indbygger er over 75 % af EU-27-
gennemsnittet for BNP, modtager en 
strukturfondstildeling på mindst to 
tredjedele af deres tildeling for 2007-2013. 
Med forbehold af ovennævnte modtager 
små ømedlemsstater i én region, der får 
midler fra Samhørighedsfonden i 
perioden 2007-2013, en 
strukturfondstildeling svarende til deres 
tildeling for 2007-2013.

Or. en

Begrundelse

Små ømedlemsstater er karakteriseret ved afsideshed og vanskelig og bekostelig adgang til
det indre marked. Dette fører til vedvarende tab af konkurrenceevne og påvirker deres evne til 
at drage nytte af, men også at bidrage til de europæiske mål. Finansierings- og 
samhørighedspolitik skal nå den kritiske masse, der kræves for udviklingsprogrammer, der vil 
gøre deres fulde integration i det indre marked lettere.

Ændringsforslag 1245
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
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Kapitel III – artikel 84 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 1246
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til beslutning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Følgende kriterier anvendes til fordeling 
mellem medlemsstaterne:

2. Følgende kriterier anvendes til fordeling 
mellem medlemsstaterne baseret på 
kønssensitive statistikker:

Or. en

Ændringsforslag 1247
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, national velstand og 
arbejdsløshedsprocent for de mindre 
udviklede regioner og overgangsregionerne

a) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, national velstand, territoriale 
kriterier (faldende terræn, højde, klima)
og arbejdsløshedsprocent for de mindre 
udviklede regioner og overgangsregionerne

Or. en
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Ændringsforslag 1248
Fiorello Provera

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, national velstand og 
arbejdsløshedsprocent for de mindre 
udviklede regioner og overgangsregionerne

a) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, national velstand, territoriale 
kriterier (skråninger, højdeforhold, klima)
og arbejdsløshedsprocent for de mindre 
udviklede regioner og overgangsregionerne

Or. fr

Ændringsforslag 1249
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, national velstand og 
arbejdsløshedsprocent for de mindre 
udviklede regioner og overgangsregionerne

a) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, national velstand, disponibel 
nettoindkomst pr. indbygger og 
arbejdsløshedsprocent for de mindre 
udviklede regioner og overgangsregionerne

Or. en

Ændringsforslag 1250
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
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Kapitel III – artikel 84 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, national velstand og 
arbejdsløshedsprocent for de mindre 
udviklede regioner og overgangsregionerne

a) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, national velstand, alvorlige og 
permanente naturbetingede eller 
demografiske ulemper, jf. artikel 111, stk. 
4 og arbejdsløshedsprocent for de mindre 
udviklede regioner og overgangsregionerne

Or. fr

Ændringsforslag 1251
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, national velstand og 
arbejdsløshedsprocent for de mindre 
udviklede regioner og overgangsregionerne

a) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, national velstand og 
arbejdsløshedsprocent under hensyntagen 
til udfordringerne for regioner med hårde 
demografiske udfordringer for de mindre 
udviklede regioner og overgangsregionerne

Or. de

Ændringsforslag 1252
Rosa Estaràs Ferragut, Esther Herranz García, Veronica Lope Fontagné, María 
Auxiliadora Correa Zamora

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, national velstand og 
arbejdsløshedsprocent for de mindre 
udviklede regioner og overgangsregionerne

a) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, national velstand og 
arbejdsløshedsprocent, alvorlige 
naturbetingede eller demografiske 
ulemper af permanent art, affolkning 
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samt befolkningens spredning og aldring
for de mindre udviklede regioner og 
overgangsregionerne

Or. es

Ændringsforslag 1253
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, national velstand og 
arbejdsløshedsprocent for de mindre 
udviklede regioner og overgangsregionerne

a) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, national velstand, territoriale 
kriterier (faldende terræn, højde, klima)
og arbejdsløshedsprocent for de mindre 
udviklede regioner og overgangsregionerne

Or. en

Ændringsforslag 1254
László Surján

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, national velstand og 
arbejdsløshedsprocent for de mindre 
udviklede regioner og overgangsregionerne

a) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, interne regionale uligheder, 
national velstand og arbejdsløshedsprocent 
for de mindre udviklede regioner og 
overgangsregionerne

Or. en

Ændringsforslag 1255
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
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Kapitel III – artikel 84 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, national velstand og 
arbejdsløshedsprocent for de mindre 
udviklede regioner og overgangsregionerne

a) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, national velstand og 
arbejdsløshedsprocent for de mindre 
udviklede regioner, overgangsregionerne 
og regionerne i den yderste periferi

Or. pt

Begrundelse

Fordelingen af de specifikke yderligere tildelinger til regionerne i den yderste periferi og til 
de tyndtbefolkede regioner bør følge samme procedure som til de mindre udviklede regioner. 
Det bør bemærkes at regionerne i den yderste periferi er ligestillet med de mindre udviklede 
regioner i Fondenes finansielle støtte, afsnit V, artikel 110, stk. 3, litra b, og bør følge den 
samme procedure til fordeling af værdien af de specifikke yderligere tildelinger til de udvalgte 
regioner.

Ændringsforslag 1256
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, arbejdsløshedsprocent, 
beskæftigelsesfrekvens, uddannelsesniveau 
og befolkningstæthed for mere udviklede 
regioner 

b) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, arbejdsløshedsprocent, 
beskæftigelsesfrekvens, 
uddannelsesniveau, befolkningstæthed og 
demografisk sårbarhedsindeks for mere 
udviklede regioner 

Or. en

Ændringsforslag 1257
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
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Kapitel III – artikel 84 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, arbejdsløshedsprocent, 
beskæftigelsesfrekvens, uddannelsesniveau 
og befolkningstæthed for mere udviklede 
regioner 

b) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, arbejdsløshedsprocent, 
beskæftigelsesfrekvens, 
uddannelsesniveau, territoriale kriterier 
(skråninger, højdeforhold, klima) og 
befolkningstæthed for mere udviklede 
regioner 

Or. en

Ændringsforslag 1258
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Iratxe García Pérez, Pilar Ayuso, Veronica 
Lope Fontagné, Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, arbejdsløshedsprocent, 
beskæftigelsesfrekvens, uddannelsesniveau 
og befolkningstæthed for mere udviklede 
regioner 

b) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, arbejdsløshedsprocent, 
beskæftigelsesfrekvens, uddannelsesniveau 
og befolkningstæthed samt befolkningens 
spredning og aldring for mere udviklede 
regioner 

Or. es

Ændringsforslag 1259
Fiorello Provera

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, arbejdsløshedsprocent, 
beskæftigelsesfrekvens, uddannelsesniveau 

b) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, arbejdsløshedsprocent, 
beskæftigelsesfrekvens, 
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og befolkningstæthed for mere udviklede 
regioner 

uddannelsesniveau, territoriale kriterier ( 
skråninger, højdeforhold, klima) og 
befolkningstæthed for mere udviklede 
regioner 

Or. fr

Ændringsforslag 1260
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, arbejdsløshedsprocent, 
beskæftigelsesfrekvens, uddannelsesniveau 
og befolkningstæthed for mere udviklede 
regioner 

b) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, arbejdsløshedsprocent, 
uddannelsesniveau, netto-disponibel 
indkomst pr. indbygger, social 
skrøbelighed, demografisk sårbarhed, og 
befolkningstæthed for mere udviklede 
regioner 

Or. en

Ændringsforslag 1261
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, arbejdsløshedsprocent, 
beskæftigelsesfrekvens, uddannelsesniveau 
og befolkningstæthed for mere udviklede 
regioner 

b) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, infraregionale forskelle (NUTS 
3), arbejdsløshedsprocent, 
beskæftigelsesfrekvens, uddannelsesniveau 
og befolkningstæthed samt befolkningens 
aldring for mere udviklede regioner 

Or. fr
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Begrundelse

Det er nødvendigt at tage hensyn til forskelle inden for de enkelte regioner for bedre at kunne 
koncentrere støtten om og tage hensyn til fattigdomslommer selv i de rigeste regioner.

Ændringsforslag 1262
María Irigoyen Pérez

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, arbejdsløshedsprocent, 
beskæftigelsesfrekvens, uddannelsesniveau 
og befolkningstæthed for mere udviklede 
regioner 

b) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, arbejdsløshedsprocent, 
beskæftigelsesfrekvens, uddannelsesniveau 
og skolefrafald samt befolkningstæthed for 
mere udviklede regioner 

Or. es

Begrundelse

Der bør tages hensyn til demografiske udfordringer som befolkningens spredning og aldring 
sammenholdt med lav befolkningstæthed, da disse er alvorlige demografiske udfordringer af 
permanent art. Det er også nødvendigt at tage hensyn til skolefrafald.

Ændringsforslag 1263
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, arbejdsløshedsprocent, 
beskæftigelsesfrekvens, uddannelsesniveau 
og befolkningstæthed for mere udviklede 
regioner 

b) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, arbejdsløshedsprocent, 
beskæftigelsesfrekvens, uddannelsesniveau 
og befolkningstæthed under hensyntagen 
til eventuelt forekommende demografiske 
ulemper for mere udviklede regioner 

Or. de
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Ændringsforslag 1264
Rosa Estaràs Ferragut, Esther Herranz García, María Auxiliadora Correa Zamora

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, arbejdsløshedsprocent, 
beskæftigelsesfrekvens, uddannelsesniveau 
og befolkningstæthed for mere udviklede 
regioner 

b) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, arbejdsløshedsprocent, 
beskæftigelsesfrekvens, 
uddannelsesniveau, befolkningstæthed, 
befolkningens spredning og aldring samt 
alvorlige naturbetingede eller 
demografiske ulemper af permanent art
for mere udviklede regioner 

Or. es

Ændringsforslag 1265
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, arbejdsløshedsprocent, 
beskæftigelsesfrekvens, uddannelsesniveau 
og befolkningstæthed for mere udviklede 
regioner 

b) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, arbejdsløshedsprocent, 
beskæftigelsesfrekvens, 
uddannelsesniveau, territoriale kriterier 
(skråninger, højdeforhold, klima) og 
befolkningstæthed for mere udviklede 
regioner 

Or. en

Ændringsforslag 1266
László Surján

Forslag til forordning
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Kapitel III – artikel 84 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, arbejdsløshedsprocent, 
beskæftigelsesfrekvens, uddannelsesniveau 
og befolkningstæthed for mere udviklede 
regioner 

b) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, intraregionale forskelle i 
udvikling, arbejdsløshedsprocent, 
beskæftigelsesfrekvens, uddannelsesniveau 
og befolkningstæthed for mere udviklede 
regioner 

Or. en

Ændringsforslag 1267
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) befolkning, national velstand og areal 
for Samhørighedsfonden.

c) befolkning, national velstand, 
territoriale kriterier (skråninger, 
højdeforhold, klima) og areal for 
Samhørighedsfonden.

Or. en

Ændringsforslag 1268
Fiorello Provera

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) befolkning, national velstand og areal 
for Samhørighedsfonden.

c) befolkning, national velstand, 
territoriale kriterier (skråninger, 
højdeforhold, klima) og areal for 
Samhørighedsfonden.

Or. fr
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Ændringsforslag 1269
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) befolkning, national velstand og areal 
for Samhørighedsfonden.

c) befolkning, national velstand, 
territoriale kriterier (skråninger, 
højdeforhold, klima) og areal for 
Samhørighedsfonden.

Or. en

Ændringsforslag 1270
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) procentdel af territorium og 
befolkning med alvorlige geografiske eller 
demografiske ulemper af permanent art, 
jf. traktatens artikel 174 og artikel 111, 
stk. 4, i nærværende forordning

Or. es

Ændringsforslag 1271
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Or. fr
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Ændringsforslag 1272
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 2 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) de opnåede resultater revideres og 
justeres eventuelt, således at dataene som 
følge af anvendelsen af kriterierne i litra 
a), b), c) og d) objektivt afspejler den 
reelle situation som følge af de seneste års 
økonomiske og sociale krise

Or. es

Ændringsforslag 1273
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mindst 25 % af strukturfondsmidlerne 
til de mindre udviklede regioner, 40 % til 
overgangsregionerne og 52 % for mere 
udviklede regioner i hver medlemsstat 
tildeles ESF. Støtten til en medlemsstat 
via [instrumentet for fødevarer til socialt 
dårligt stillede] anses i denne bestemmelse 
for at udgøre en andel af de 
strukturfondsmidler, der tildeles ESF.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 1274
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
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Kapitel III – artikel 84 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mindst 25 % af strukturfondsmidlerne 
til de mindre udviklede regioner, 40 % til 
overgangsregionerne og 52 % for mere 
udviklede regioner i hver medlemsstat 
tildeles ESF. Støtten til en medlemsstat 
via [instrumentet for fødevarer til socialt 
dårligt stillede] anses i denne bestemmelse 
for at udgøre en andel af de 
strukturfondsmidler, der tildeles ESF.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1275
Riikka Manner

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mindst 25 % af strukturfondsmidlerne 
til de mindre udviklede regioner, 40 % til 
overgangsregionerne og 52 % for mere 
udviklede regioner i hver medlemsstat 
tildeles ESF. Støtten til en medlemsstat 
via [instrumentet for fødevarer til socialt 
dårligt stillede] anses i denne bestemmelse 
for at udgøre en andel af de 
strukturfondsmidler, der tildeles ESF.

udgår

Or. fi

Begrundelse

Med henvisning til de skiftende forhold mellem lande og områder og med den delte 
forvaltnings principper for øje, bør fondenes gensidige fordeling lades være op til 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 1276
Michael Theurer
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Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mindst 25 % af strukturfondsmidlerne 
til de mindre udviklede regioner, 40 % til 
overgangsregionerne og 52 % for mere 
udviklede regioner i hver medlemsstat 
tildeles ESF. Støtten til en medlemsstat 
via [instrumentet for fødevarer til socialt 
dårligt stillede] anses i denne bestemmelse 
for at udgøre en andel af de 
strukturfondsmidler, der tildeles ESF.

udgår

Or. de

Begrundelse

Det overlades til regionen efter en relevant SWOT-analyse at fastsætte den kritiske masse for 
støtte fra ESF og begrunde dette i de relevante OP’er.

Ændringsforslag 1277
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mindst 25 % af strukturfondsmidlerne til 
de mindre udviklede regioner, 40 % til 
overgangsregionerne og 52 % for mere 
udviklede regioner i hver medlemsstat 
tildeles ESF. Støtten til en medlemsstat via 
[instrumentet for fødevarer til socialt 
dårligt stillede] anses i denne bestemmelse 
for at udgøre en andel af de 
strukturfondsmidler, der tildeles ESF.

3. Mindst 20 % af strukturfondsmidlerne til 
de mindre udviklede regioner, 35 % til 
overgangsregionerne og 40 % for mere 
udviklede regioner i hver medlemsstat 
tildeles ESF. Støtten til en medlemsstat via 
[instrumentet for fødevarer til socialt 
dårligt stillede] anses i denne bestemmelse 
for at udgøre en andel af de 
strukturfondsmidler, der tildeles ESF.

Or. fr

Begrundelse

Øremærkning af for stort et beløb til Socialfonden, hvilket ville betyde en ekstrabyrde for 
forvaltningsmyndighederne, vil kunne føre til underudnyttelse af den samlede bevilling til 
samhørighedspolitikken, som dermed ikke ville kunne virkeliggøre målsætningen for den.
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Ændringsforslag 1278
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mindst 25 % af strukturfondsmidlerne 
til de mindre udviklede regioner, 40 % til 
overgangsregionerne og 52 % for mere 
udviklede regioner i hver medlemsstat 
tildeles ESF. Støtten til en medlemsstat 
via [instrumentet for fødevarer til socialt 
dårligt stillede] anses i denne bestemmelse 
for at udgøre en andel af de 
strukturfondsmidler, der tildeles ESF.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1279
Jan Březina

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mindst 25 % af strukturfondsmidlerne 
til de mindre udviklede regioner, 40 % til 
overgangsregionerne og 52 % for mere 
udviklede regioner i hver medlemsstat 
tildeles ESF. Støtten til en medlemsstat 
via [instrumentet for fødevarer til socialt 
dårligt stillede] anses i denne bestemmelse 
for at udgøre en andel af de 
strukturfondsmidler, der tildeles ESF.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Mindstekvoterne fastlagt for ESF bør være på linje med Rådets konklusioner af den femte 
rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed.

Ændringsforslag 1280
Eleni Theocharous

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mindst 25 % af strukturfondsmidlerne til 
de mindre udviklede regioner, 40 % til 
overgangsregionerne og 52 % for mere 
udviklede regioner i hver medlemsstat 
tildeles ESF. Støtten til en medlemsstat via 
[instrumentet for fødevarer til socialt 
dårligt stillede] anses i denne bestemmelse 
for at udgøre en andel af de 
strukturfondsmidler, der tildeles ESF.

3. Mindst 25 % af strukturfondsmidlerne til 
de mindre udviklede regioner, 40 % til 
overgangsregionerne og 52 % for mere 
udviklede regioner i hver medlemsstat 
tildeles ESF. Støtten til en medlemsstat via 
[instrumentet for fødevarer til socialt 
dårligt stillede] anses i denne bestemmelse 
for at udgøre en andel af de 
strukturfondsmidler, der tildeles ESF. For 
ømedlemsstater, der er modtager støtte fra
Samhørighedsfonden, og andre øer, dog 
ikke øer, hvor en medlemsstats hovedstad 
er beliggende, eller som har en fast 
forbindelse til fastlandet, skal mindst 25% 
af støtten fra strukturfondene tildeles til 
ESF.

Or. en

Begrundelse

Det aktuelle forslag om fordeling mellem ESF og EFRU gør det problematisk for 
ømedlemsstater og –regioner at bruge støtte fra Samhørighedsfonden på en måde, der bedst 
dækker deres behov.

Ændringsforslag 1281
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mindst 25 % af strukturfondsmidlerne til 
de mindre udviklede regioner, 40 % til 

3. Mindst 15 % af strukturfondsmidlerne til 
de mindre udviklede regioner og 25 % for 
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overgangsregionerne og 52 % for mere 
udviklede regioner i hver medlemsstat 
tildeles ESF. Støtten til en medlemsstat via 
[instrumentet for fødevarer til socialt 
dårligt stillede] anses i denne bestemmelse 
for at udgøre en andel af de 
strukturfondsmidler, der tildeles ESF.

mere udviklede regioner i hver 
medlemsstat tildeles ESF. Støtten til en 
medlemsstat via [instrumentet for 
fødevarer til socialt dårligt stillede] anses i 
denne bestemmelse for at udgøre en andel 
af de strukturfondsmidler, der tildeles ESF.

Or. de

Begrundelse

En fleksibel deltagelse af ESF skal være muligt alt efter regionalt udgangspunkt og bør ikke 
blive forhindret pga. kunstige kvoter. Ellers er der fare, at der ikke er tilstrækkelige 
støttemidler fra ESF i de fattigere regioner til uddannelse og opkvalificering.

Ændringsforslag 1282
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mindst 25 % af strukturfondsmidlerne 
til de mindre udviklede regioner, 40 % til 
overgangsregionerne og 52 % for mere 
udviklede regioner i hver medlemsstat
tildeles ESF. Støtten til en medlemsstat via 
[instrumentet for fødevarer til socialt 
dårligt stillede] anses i denne bestemmelse 
for at udgøre en andel af de 
strukturfondsmidler, der tildeles ESF.

3. Af strukturfondsmidlerne tildeler hver 
medlemsstat den andel af ESF, som passer 
bedst til medlemsstatens 
regionaludviklingsstrategi. Støtten til en 
medlemsstat via [instrumentet for 
fødevarer til socialt dårligt stillede] anses i 
denne bestemmelse for at udgøre en andel 
af de strukturfondsmidler, der tildeles ESF.

Or. es

Begrundelse

Disse procentandele er ikke berettiget i lyset af regionernes hidtidige udnyttelse af de 
forskellige fonde, hvorfor det foreslås i en regionalpolitisk kontekst, at hver medlemsstat kan 
tilpasse sin regionaludviklingsstrategi til de tilgængelige fondsmidler.

Ændringsforslag 1283
Oldřich Vlasák, James Nicholson
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Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mindst 25 % af strukturfondsmidlerne til 
de mindre udviklede regioner, 40 % til 
overgangsregionerne og 52 % for mere 
udviklede regioner i hver medlemsstat 
tildeles ESF. Støtten til en medlemsstat via 
[instrumentet for fødevarer til socialt 
dårligt stillede] anses i denne bestemmelse 
for at udgøre en andel af de 
strukturfondsmidler, der tildeles ESF.

3. Mindst 15 % af strukturfondsmidlerne til 
de mindre udviklede regioner og 25 % for 
mere udviklede regioner i hver 
medlemsstat tildeles ESF. Støtten til en 
medlemsstat via [instrumentet for 
fødevarer til socialt dårligt stillede] anses i 
denne bestemmelse for at udgøre en andel 
af de strukturfondsmidler, der tildeles ESF.

Or. en

Ændringsforslag 1284
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mindst 25 % af strukturfondsmidlerne 
til de mindre udviklede regioner, 40 % til 
overgangsregionerne og 52 % for mere 
udviklede regioner i hver medlemsstat 
tildeles ESF. Støtten til en medlemsstat 
via [instrumentet for fødevarer til socialt 
dårligt stillede] anses i denne bestemmelse 
for at udgøre en andel af de 
strukturfondsmidler, der tildeles ESF.

3. I forhandlingerne om godkendelse af 
partnerskabsaftalerne med Europa-
Kommissionen vedtager medlemsstaterne 
fordelingen af de tildelte midler blandt de 
forskellige fonde, herunder FSR.

Or. es

Begrundelse

EFRU bidrager efterhånden mere til jobskabelsen end ESF. En så høj procentdel til ESF kan 
ikke absorberes i de fleste regioner og vil endvidere skabe stivhed og ineffektivitet i 
anvendelsen af fondene (SMV, F&U, ikt). ESF er ikke stilet så meget til aktive 
beskæftigelsespolitikker, som til social integration og inklusion. EFRU er mere effektiv til 
jobskabelse og vækstpolitikker end ESF.
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Ændringsforslag 1285
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mindst 25 % af strukturfondsmidlerne til 
de mindre udviklede regioner, 40 % til 
overgangsregionerne og 52 % for mere 
udviklede regioner i hver medlemsstat 
tildeles ESF. Støtten til en medlemsstat via 
[instrumentet for fødevarer til socialt 
dårligt stillede] anses i denne bestemmelse 
for at udgøre en andel af de 
strukturfondsmidler, der tildeles ESF.

3. Mindst 20 % af strukturfondsmidlerne til 
de mindre udviklede regioner, 35 % til 
overgangsregionerne og 40 % for mere 
udviklede regioner i hver medlemsstat 
(vejledende) tildeles ESF. Støtten til en 
medlemsstat via [instrumentet for 
fødevarer til socialt dårligt stillede] anses i 
denne bestemmelse for at udgøre en andel 
af de strukturfondsmidler, der tildeles ESF.

Or. it

Begrundelse

De foreslåede mindste andele anses for at være for høje og foreslås reduceret.

Ændringsforslag 1286
Manfred Weber

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mindst 25 % af strukturfondsmidlerne til 
de mindre udviklede regioner, 40 % til 
overgangsregionerne og 52 % for mere 
udviklede regioner i hver medlemsstat 
tildeles ESF. Støtten til en medlemsstat via 
[instrumentet for fødevarer til socialt 
dårligt stillede] anses i denne bestemmelse 
for at udgøre en andel af de 
strukturfondsmidler, der tildeles ESF.

3. Mindst 25 % af strukturfondsmidlerne i 
hver medlemsstat tildeles ESF. Støtten til 
en medlemsstat via [instrumentet for 
fødevarer til socialt dårligt stillede] anses i 
denne bestemmelse for at udgøre en andel 
af de strukturfondsmidler, der tildeles ESF.
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Or. en

Begrundelse

For at sikre en effektiv, afbalanceret og målrettet støtte i regionen bør midler fra 
strukturfondene ikke blive reguleret af bindende kvoter. Regioner bør have mulighed for selv 
at bestemme, om de vil fokusere på EFRU- eller ESF-projekter.

Ændringsforslag 1287
Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. ESF’s grænse for hver 
regionskategori bør være fleksibel og i 
overensstemmelse med regionernes 
specifikke omstændigheder og behov, og 
medlemsstaterne skal have mulighed for 
at fastsætte en grænse i de enkelte tilfælde 
efter aftale med Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Regioner og lokale myndigheder har brug for fleksibilitet i forbindelse med udformning af 
programmerne, for bedre at kunne leve op til EU’s samhørighedspolitik.

Ændringsforslag 1288
Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Støtten fra Samhørighedsfonden til 
transportinfrastrukturer under 
Connecting Europe-faciliteten udgør 10 
000 000 000 EUR.

udgår

Kommissionen vedtager en afgørelse i 
form af en gennemførelsesretsakt om 
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fastsættelse af de beløb, der skal overføres 
fra hver medlemsstats 
samhørighedsfondstildeling for hele 
perioden. De enkelte medlemsstaters 
samhørighedsfondstildeling reduceres 
tilsvarende.
De årlige bevillinger svarende til støtten 
fra Samhørighedsfonden, der er 
omhandlet i første afsnit, opføres på de 
relevante budgetposter for Connecting 
Europe-faciliteten fra regnskabsåret 
2014.
Støtten fra Samhørighedsfonden under 
Connecting Europe-faciliteten 
gennemføres i overensstemmelse med 
artikel [13] i forordning (EU) nr. 
[...]/2012 om oprettelse af Connecting 
Europe-faciliteten, hvad angår projekter, 
der er anført i bilag I til nævnte 
forordning, idet der gives størst mulig 
prioritet til projekter, der overholder 
lofterne for nationale tildelinger under 
Samhørighedsfonden.

Or. en

Ændringsforslag 1289
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Støtten fra Samhørighedsfonden til 
transportinfrastrukturer under 
Connecting Europe-faciliteten udgør 10 
000 000 000 EUR.

udgår

Kommissionen vedtager en afgørelse i 
form af en gennemførelsesretsakt om 
fastsættelse af de beløb, der skal overføres 
fra hver medlemsstats 
samhørighedsfondstildeling for hele 
perioden. De enkelte medlemsstaters 
samhørighedsfondstildeling reduceres 
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tilsvarende.
De årlige bevillinger svarende til støtten 
fra Samhørighedsfonden, der er 
omhandlet i første afsnit, opføres på de 
relevante budgetposter for Connecting 
Europe-faciliteten fra regnskabsåret 
2014.
Støtten fra Samhørighedsfonden under 
Connecting Europe-faciliteten 
gennemføres i overensstemmelse med 
artikel [13] i forordning (EU) nr. 
[...]/2012 om oprettelse af Connecting 
Europe-faciliteten, hvad angår projekter, 
der er anført i bilag I til nævnte 
forordning, idet der gives størst mulig 
prioritet til projekter, der overholder 
lofterne for nationale tildelinger under 
Samhørighedsfonden.

Or. en

Ændringsforslag 1290
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtten fra Samhørighedsfonden til 
transportinfrastrukturer under 
Connecting Europe-faciliteten udgør 10 
000 000 000 EUR.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1291
Victor Boştinaru

Forslag til forordning
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Kapitel III – artikel 84 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtten fra Samhørighedsfonden til 
transportinfrastrukturer under Connecting 
Europe-faciliteten udgør 10 000 000 000
EUR.

Støtten fra Samhørighedsfonden til 
transportinfrastrukturer under Connecting 
Europe-faciliteten udgør xxx EUR. Denne 
sum må kun blive brugt til projekter, der 
skal gennemføres i de medlemsstater, der 
er berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden, og den anvendelige 
medfinansieringssats skal følge satsen jf. 
artikel 110, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Betingelserne for støtte af Connecting Europe-faciliteten fra Samhørighedsfonden skal 
klarlægges.

Ændringsforslag 1292
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager en afgørelse i 
form af en gennemførelsesretsakt om 
fastsættelse af de beløb, der skal overføres 
fra hver medlemsstats 
samhørighedsfondstildeling for hele 
perioden. De enkelte medlemsstaters 
samhørighedsfondstildeling reduceres 
tilsvarende.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1293
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska
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Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager en afgørelse i 
form af en gennemførelsesretsakt om 
fastsættelse af de beløb, der skal overføres 
fra hver medlemsstats 
samhørighedsfondstildeling for hele 
perioden. De enkelte medlemsstaters 
samhørighedsfondstildeling reduceres 
tilsvarende.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1294
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De årlige bevillinger svarende til støtten 
fra Samhørighedsfonden, der er 
omhandlet i første afsnit, opføres på de 
relevante budgetposter for Connecting 
Europe-faciliteten fra regnskabsåret 
2014.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1295
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De årlige bevillinger svarende til støtten 
fra Samhørighedsfonden, der er 
omhandlet i første afsnit, opføres på de 

udgår



AM\903905DA.doc 97/172 PE491.056v01-00

DA

relevante budgetposter for Connecting 
Europe-faciliteten fra regnskabsåret 
2014.

Or. en

Ændringsforslag 1296
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 4 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtten fra Samhørighedsfonden under 
Connecting Europe-faciliteten 
gennemføres i overensstemmelse med 
artikel [13] i forordning (EU) nr. 
[...]/2012 om oprettelse af Connecting 
Europe-faciliteten, hvad angår projekter, 
der er anført i bilag I til nævnte 
forordning, idet der gives størst mulig 
prioritet til projekter, der overholder 
lofterne for nationale tildelinger under 
Samhørighedsfonden.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1297
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 4 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtten fra Samhørighedsfonden under 
Connecting Europe-faciliteten 
gennemføres i overensstemmelse med 
artikel [13] i forordning (EU) nr. 
[...]/2012 om oprettelse af Connecting 
Europe-faciliteten, hvad angår projekter, 
der er anført i bilag I til nævnte 
forordning, idet der gives størst mulig 

udgår
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prioritet til projekter, der overholder 
lofterne for nationale tildelinger under 
Samhørighedsfonden.

Or. en

Ændringsforslag 1298
Victor Boştinaru

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 4 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtten fra Samhørighedsfonden under 
Connecting Europe-faciliteten 
gennemføres i overensstemmelse med 
artikel [13] i forordning (EU) nr. [...]/2012 
om oprettelse af Connecting Europe-
faciliteten, hvad angår projekter, der er 
anført i bilag I til nævnte forordning, idet 
der gives størst mulig prioritet til projekter, 
der overholder lofterne for nationale 
tildelinger under Samhørighedsfonden.

Støtten fra Samhørighedsfonden under 
Connecting Europe-faciliteten 
gennemføres i overensstemmelse med 
artikel [11] i forordning (EU) nr. [...]/2012 
om oprettelse af Connecting Europe-
faciliteten hvad angår projekter, der er 
anført i bilag I til nævnte forordning, idet 
der gives størst mulig prioritet til projekter, 
der overholder lofterne for nationale 
tildelinger under Samhørighedsfonden. 
Undtagelsesvis skal udvælgelsen af 
støtteberettigede projekter være udført 
inden den 31. december 2016 under 
hensyntagen til de nationale tildelinger, 
der er overført fra Samhørighedsfonden 
til Connecting Europe-faciliteten.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en 3-årig periode, hvor de nationale tildelinger garanteres, for at sikre, at alle 
medlemsstater kan forberede et projekts struktur med brug af de tilgængelige 
hjælpeinstrumenter. Efter denne periode vil de normale regler fastsat i forordningen om 
Connecting Europe-faciliteten være gældende.

Ændringsforslag 1299
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
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Kapitel III – artikel 84 – stk. 4 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtten fra Samhørighedsfonden under 
Connecting Europe-faciliteten 
gennemføres i overensstemmelse med 
artikel [13] i forordning (EU) nr. [...]/2012 
om oprettelse af Connecting Europe-
faciliteten, hvad angår projekter, der er 
anført i bilag I til nævnte forordning, idet 
der gives størst mulig prioritet til 
projekter, der overholder lofterne for 
nationale tildelinger under 
Samhørighedsfonden.

Støtten fra Samhørighedsfonden til 
Connecting Europe-faciliteten 
gennemføres i overensstemmelse med 
artikel [13] i forordning (EU) nr. [...]/2012 
om oprettelse af Connecting Europe-
faciliteten, der overholder lofterne for 
nationale tildelinger under 
Samhørighedsfonden og som sikrer fair 
konkurrence mellem projekterne.

Or. ro

Ændringsforslag 1300
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 4 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtten fra Samhørighedsfonden under 
Connecting Europe-faciliteten 
gennemføres i overensstemmelse med 
artikel [13] i forordning (EU) nr. [...]/2012 
om oprettelse af Connecting Europe-
faciliteten35 hvad angår projekter, der er 
anført i bilag I til nævnte forordning, idet 
der gives størst mulig prioritet til projekter, 
der overholder lofterne for nationale 
tildelinger under Samhørighedsfonden.

Støtten fra Samhørighedsfonden under 
Connecting Europe-faciliteten 
gennemføres i overensstemmelse med 
artikel [11] i forordning (EU) nr. [...]/2012 
om oprettelse af Connecting Europe-
faciliteten35 hvad angår projekter, der er 
anført i bilag I til nævnte forordning, idet 
der gives størst mulig prioritet til projekter, 
der overholder lofterne for nationale 
tildelinger under Samhørighedsfonden. 
Indtil den 31. december 2016 udvælges de 
støtteberettigede projekter dog under 
streng hensyntagen til de tildelinger, der 
er overført fra Samhørighedsfonden til 
Connecting Europe-faciliteten.

Or. es
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Begrundelse

For at gøre det nemmere at overholde lofterne for nationale tildelinger under 
Samhørighedsfonden og for at medlemsstaterne med Kommissionens hjælp kan udarbejde et 
projektkatalog i de første år, er det hensigtsmæssigt at fastsætte en periode på tre år i starten 
af programmeringsperioden, hvor hver medlemsstats tildeling er garanteret.

Ændringsforslag 1301
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne og Kommissionen 
sikrer i henhold til artikel 14 c 1 (ny), at 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer udgør et effektivt middel til 
at knytte midlerne fra strukturfondene og 
samhørighedsfondene sammen og knytte 
dem sammen med Connecting Europe-
faciliteten og retningslinjerne for de 
transeuropæiske energinet;

Or. de

Begrundelse

Alle krydsreferencer skal tilpasses med henblik herpå.

Ændringsforslag 1302
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtten fra strukturfondene til [fødevarer til 
socialt dårligt stillede] under målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse 
udgør 2 500 000 000 EUR.

Støtten fra strukturfondene til [fødevarer til 
socialt dårligt stillede] under målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse 
udgør 3 500 000 000 EUR.

Or. fr
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Begrundelse

Beløbet for fødevarer til socialt dårligt stillede var på 500 000,00 EUR pr. år i løbet af den 
foregående programmeringsperiode. Eftersom målet for dette program var at støtte personer 
i ekstrem fattigdom hvis antal er stigende pga. Unionens økonomiske krise, er det nødvendigt 
at fastholde det samme støttebeløb for perioden 2014-2020

Ændringsforslag 1303
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtten fra strukturfondene til [fødevarer til 
socialt dårligt stillede] under målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse 
udgør 2 500 000 000 EUR.

Støtten fra strukturfondene til [fødevarer til 
socialt dårligt stillede] under målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse 
udgør 3 500 000 000 EUR.

Or. fr

Ændringsforslag 1304
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtten fra strukturfondene til [fødevarer 
til socialt dårligt stillede] under målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse
udgør 2 500 000 000 EUR.

Støtten til fødevarer til socialt dårligt 
stillede udgør XXX EUR.

Or. es

Ændringsforslag 1305
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
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Kapitel III – artikel 84 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager en afgørelse i 
form af en gennemførelsesretsakt om 
fastsættelse af de beløb, der skal overføres 
fra hver medlemsstats 
strukturfondstildeling for hele perioden i 
hver medlemsstat. De enkelte 
medlemsstaters strukturfondstildeling 
reduceres tilsvarende.

Kommissionen vedtager en afgørelse i 
form af en gennemførelsesretsakt om 
fastsættelse af de beløb, der skal overføres 
fra hver medlemsstats 
strukturfondstildeling for hele perioden på 
grundlag af tildelingen under overskriften 
"Bevarelse og forvaltning af 
naturressourcer" i EU's finansielle 
ramme.

Or. es

Ændringsforslag 1306
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De årlige bevillinger svarende til støtten 
fra strukturfondene, der er omhandlet i 
første afsnit, opføres på de relevante 
budgetposter for [instrumentet for 
fødevarer til socialt dårligt stillede] fra og 
med regnskabsåret 2014.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 1307
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. 5 % af midlerne til målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse 
udgør resultatreserven, som fordeles i 

udgår
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overensstemmelse med artikel 19.

Or. de

Begrundelse

Tilpasning til tidligere forslag om annullering af resultatreserven.

Ændringsforslag 1308
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. 5 % af midlerne til målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse 
udgør resultatreserven, som fordeles i
overensstemmelse med artikel 19.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1309
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. 5 % af midlerne til målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse 
udgør resultatreserven, som fordeles i 
overensstemmelse med artikel 19.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 1310
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
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Kapitel III – artikel 84 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. 5 % af midlerne til målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse 
udgør resultatreserven, som fordeles i 
overensstemmelse med artikel 19.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1311
Richard Seeber

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. 5 % af midlerne til målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse 
udgør resultatreserven, som fordeles i 
overensstemmelse med artikel 19.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1312
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. 5 % af midlerne til målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse 
udgør resultatreserven, som fordeles i 
overensstemmelse med artikel 19.

6. Hvis medlemsstaten beslutter det, kan 
5 % af midlerne til målet om investeringer 
i vækst og beskæftigelse eventuelt 
hensættes til en resultatreserve, som 
fordeles i overensstemmelse med artikel 
19.

Or. es
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Ændringsforslag 1313
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. 0,2 % af EFRU-midlerne til målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse 
tildeles nyskabende foranstaltninger på 
Kommissionens initiativ inden for området 
bæredygtig byudvikling.

7. XX % af EFRU-midlerne til målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse 
tildeles nyskabende foranstaltninger på 
Kommissionens initiativ inden for området 
bæredygtig byudvikling.

Or. es

Ændringsforslag 1314
Markus Pieper, Manfred Weber, Herbert Reul, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Midlerne til målet om europæisk 
territorialt samarbejde udgør 3,48 % af de 
samlede midler, der er til rådighed til 
budgetmæssige forpligtelser fra fondene i 
perioden 2014-2020 (dvs. i alt 
11 700 000 004 EUR).

8. Midlerne til målet om europæisk 
territorialt samarbejde udgør 7 % af de 
samlede midler, der er til rådighed til 
budgetmæssige forpligtelser fra fondene i 
perioden 2014-2020 (dvs. i alt xxx).

Or. de

Begrundelse

Jf. artikel 37; Europa-Parlamentets beslutning af 5.juli 2011 om Kommissionens femte 
samhørighedsrapport og om en strategi for samhørighedspolitikken efter 2013 
(2011/2035(INI))

Ændringsforslag 1315
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Riikka Manner

Forslag til forordning
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Kapitel III – artikel 84 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Midlerne til målet om europæisk 
territorialt samarbejde udgør 3,48 % af de 
samlede midler, der er til rådighed til 
budgetmæssige forpligtelser fra fondene i 
perioden 2014-2020 (dvs. i alt 
11 700 000 004 EUR).

8. Midlerne til målet om europæisk 
territorialt samarbejde udgør 7 % af de 
samlede midler, der er til rådighed til 
budgetmæssige forpligtelser fra fondene i 
perioden 2014-2020 (dvs. i alt xxx EUR).

Or. fr

Begrundelse

7 % af de samlede midler, som fondene kan disponere over i perioden 2014-2020, er i 
overensstemmelse med Europa-Parlamentets tidligere holdning, der blev vedtaget i plenum, 
og hvor Parlamentet krævede, at mindst 7 % af de samlede midler til samhørighedspolitikken 
skulle afsættes til europæisk territorialt samarbejde.

Ændringsforslag 1316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Midlerne til målet om europæisk 
territorialt samarbejde udgør 3,48 % af de 
samlede midler, der er til rådighed til 
budgetmæssige forpligtelser fra fondene i 
perioden 2014-2020 (dvs. i alt 
11 700 000 004 EUR).

8. Midlerne til målet om europæisk 
territorialt samarbejde udgør 7 % af de 
samlede midler, der er til rådighed til 
budgetmæssige forpligtelser fra fondene i 
perioden 2014-2020 (dvs. i alt XX XXX 
XXX XXX EUR).

Or. en

Ændringsforslag 1317
Riikka Manner

Forslag til forordning
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Kapitel III – artikel 84 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Midlerne til målet om europæisk 
territorialt samarbejde udgør 3,48 % af de 
samlede midler, der er til rådighed til 
budgetmæssige forpligtelser fra fondene i 
perioden 2014-2020 (dvs. i alt 
11 700 000 004 EUR).

8. Midlerne til målet om europæisk 
territorialt samarbejde udgør 7 % af de 
samlede midler, der er til rådighed til 
budgetmæssige forpligtelser fra fondene i 
perioden 2014-2020 (dvs. i alt XX XXX 
XXX XXX EUR).

Or. fi

Ændringsforslag 1318
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Midlerne til målet om europæisk 
territorialt samarbejde udgør 3,48 % af de 
samlede midler, der er til rådighed til 
budgetmæssige forpligtelser fra fondene i 
perioden 2014-2020 (dvs. i alt 
11 700 000 004 EUR).

8. Midlerne til målet om europæisk 
territorialt samarbejde udgør 3,48 % af de 
samlede midler, der er til rådighed til 
budgetmæssige forpligtelser fra fondene i 
perioden 2014-2020 (dvs. i alt 
XX.XXX.XXX.XXX EUR).

Or. es

Ændringsforslag 1319
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 84 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 84a
Midler til makroregionalt samarbejde

(1) Midler til målet om makroregionalt 
samarbejde kan efter aftale mellem en 
gruppe medlemsstater, som har oprettet 
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en makroregional udviklingsfond, udgøre 
i samme fond mindst 20% af midlerne for 
målet om investering i vækst og 
beskæftigelse, som er til rådighed for 
medlemsstater, som har oprettet en 
makroregional fond via traktat eller som 
har tilsluttet sig traktaten om oprettelse af 
en makroregional udviklingsfond, fra alle 
midler fra perioden 2014 til 2020. 
(2) Efter aftale mellem en gruppe 
medlemsstater som har oprettet en 
makroregional udviklingsfond via traktat, 
eller medlemsstater, som har tilsluttet sig 
traktaten om oprettelse af en 
makroregional udviklingsfond, kan 
midler til målet om makroregionalt 
samarbejde tildeles til den 
makroregionale udviklingsfond fra 
offentlige midler fra medlemsstaterne, 
som har oprettet en makroregional fond 
via traktat eller som har tilsluttet sig 
traktaten om oprettelse af en 
makroregional fond eller fra midler fra 
EIB. 
(3) Midler til finansielle korrektioner af 
midler rejst af Kommissionen overfor 
medlemsstater i den vedrørende 
makroregion i perioden 2007 til 2013, 
indtil 31. december 2013, er også midler 
til makroregionalt samarbejde.
(4) Midler fra alle fonde for perioden 
2007 til 2013, mere specifikt 31. december 
2013, som ikke er blevet brugt af 
medlemsstaterne i den pågældende 
makroregion, bliver også brugt som 
midler til målet om makroregionalt 
samarbejde, 
 (5) Midler fra alle fonde for perioden 
2007 til 2013, mere specifikt 31. december 
2013, som ikke er blevet udnyttet af 
medlemsstaterne i den pågældende 
makroregion, bliver også brugt som 
midler til målet om makroregionalt 
samarbejde.

Or. sk
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Begrundelse

Under hensyntagen til ændringerne af innovationsdelen af den fælles strategiske ramme og af 
det konkrete makroregionale samarbejde baseret på dialog og konsensus mellem 
medlemsstater, der opretter en makroregional udviklingsfond via en traktat, eller stater, der 
tilslutter sig en traktat om oprettelse af en makroregional udviklingsfond. Dette involverer 
anvendelsen af stærke og reelle integrationselementer baseret på nærhedsprincippet.

Ændringsforslag 1320
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 85 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De samlede bevillinger, der er fordelt 
mellem de enkelte medlemsstater for så 
vidt angår mindre udviklede regioner, 
overgangsregioner og mere udviklede 
regioner, må ikke overføres mellem de 
forskellige kategorier af regioner.

1. De samlede bevillinger, der er fordelt 
mellem de enkelte medlemsstater for så 
vidt angår mindre udviklede regioner og 
mere udviklede regioner, må ikke 
overføres mellem de forskellige kategorier 
af regioner.

Or. de

Ændringsforslag 1321
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 85 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De samlede bevillinger, der er fordelt 
mellem de enkelte medlemsstater for så 
vidt angår mindre udviklede regioner, 
overgangsregioner og mere udviklede 
regioner, må ikke overføres mellem de 
forskellige kategorier af regioner.

1. De samlede bevillinger, der er fordelt 
mellem de enkelte medlemsstater for så 
vidt angår mindre udviklede regioner, 
overgangsregioner og mere udviklede 
regioner, må i reglen ikke overføres 
mellem de forskellige kategorier af 
regioner.

Or. de
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Ændringsforslag 1322
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 85 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De samlede bevillinger, der er fordelt 
mellem de enkelte medlemsstater for så 
vidt angår mindre udviklede regioner, 
overgangsregioner og mere udviklede 
regioner, må ikke overføres mellem de 
forskellige kategorier af regioner.

1. De samlede bevillinger, der er fordelt 
mellem de enkelte medlemsstater for så 
vidt angår mindre udviklede regioner, 
overgangsregioner og mere udviklede 
regioner, må ikke overføres mellem de 
forskellige kategorier af regioner, 
undtagen for multiregionale programmer 
med en territorial dimension, fælles 
handlingsplaner (kapitel 3 i denne 
forordning), strategier til bymæssig 
udvikling, andre strategier eller 
territoriale pagter, jf. artikel 12, stk. 1 i 
forordningen;

Or. en

Ændringsforslag 1323
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 85 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De samlede bevillinger, der er fordelt 
mellem de enkelte medlemsstater for så 
vidt angår mindre udviklede regioner, 
overgangsregioner og mere udviklede 
regioner, må ikke overføres mellem de 
forskellige kategorier af regioner.

1. De samlede bevillinger, der er fordelt 
mellem de enkelte medlemsstater for så 
vidt angår mindre udviklede regioner, 
overgangsregioner og mere udviklede 
regioner, må hverken overføres mellem de 
forskellige kategorier af regioner i en given 
medlemsstat eller mellem medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 1324
Monika Smolková, Anna Záborská
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Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 85 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De samlede bevillinger, der er fordelt 
mellem de enkelte medlemsstater for så 
vidt angår mindre udviklede regioner, 
overgangsregioner og mere udviklede 
regioner, må ikke overføres mellem de 
forskellige kategorier af regioner.

1. De samlede bevillinger, der er fordelt 
mellem de enkelte medlemsstater for så 
vidt angår mindre udviklede regioner, 
overgangsregioner og mere udviklede 
regioner, må ikke overføres mellem de 
forskellige kategorier af regioner. Denne 
forordning vedrører ikke bevillinger tildelt 
den makroregionale udviklingsfond for 
målet om makroregionalt samarbejde.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringerne af innovationsdelen af den fælles strategiske ramme og af 
det konkrete makroregionale samarbejde baseret på dialog og konsensus mellem 
medlemsstater, der opretter en makroregional udviklingsfond via en traktat, eller stater, der 
tilslutter sig en traktat om oprettelse af en makroregional udviklingsfond.

Ændringsforslag 1325
Fiorello Provera

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 85 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De samlede bevillinger, der er fordelt 
mellem de enkelte medlemsstater for så 
vidt angår mindre udviklede regioner, 
overgangsregioner og mere udviklede 
regioner, må ikke overføres mellem de 
forskellige kategorier af regioner.

1. De samlede bevillinger, der er fordelt 
mellem de enkelte medlemsstater for så 
vidt angår mindre udviklede regioner, 
overgangsregioner og mere udviklede 
regioner, må ikke overføres mellem de 
forskellige kategorier af regioner udenfor 
de multiregionale programmer med en 
territorial dimension, de fælles 
handlingsplaner (jf. kapitel 3 i denne 
forordning), strategierne for bymæssig 
udvikling samt andre territoriale 
strategier eller pagter i overensstemmelse 
med artikel 12, stk. 1 i ESF-forordningen.
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Or. fr

Ændringsforslag 1326
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 85 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De samlede bevillinger, der er fordelt 
mellem de enkelte medlemsstater for så 
vidt angår mindre udviklede regioner, 
overgangsregioner og mere udviklede 
regioner, må ikke overføres mellem de 
forskellige kategorier af regioner.

1. De samlede bevillinger, der er fordelt 
mellem de enkelte medlemsstater for så 
vidt angår mindre udviklede regioner, 
overgangsregioner og mere udviklede 
regioner, må ikke overføres mellem de 
forskellige kategorier af regioner, 
undtagen for multiregionale programmer 
med en territorial dimension, kommunale 
handlingsplaner (jf. kapitel 3 i denne 
forordning), strategier til bymæssig 
udvikling, andre strategier eller 
territoriale pagter, jf. artikel 12, stk. 1 i 
forordningen (EU) nr. [ESF];

Or. en

Ændringsforslag 1327
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 85 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 kan Kommissionen under 
behørigt begrundede omstændigheder, der 
er knyttet til gennemførelsen af et eller 
flere tematiske mål, acceptere forslag fra 
en medlemsstat i dens første forelæggelse 
af partnerskabsaftalen om at overføre op 
til 2 % af den samlede bevilling for en 
kategori af regioner til andre kategorier 
af regioner.

udgår
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Or. pt

Begrundelse

Regionerne har allerede en specifik finansieringsramme, og man bør ikke foretage 
overflytning af midler regionerne imellem, især ikke hvis de største støttemodtagere er de 
mest udviklede regioner og at det vil ske på bekostning af de mindst udviklede. Det er klart, at 
spill-over-effekten i dette tilfælde ikke fører til større økonomisk, social og territorial 
samhørighed, som det fremgår af traktatens artikel 174. Denne ændring er i tråd med den 
vedtagne ændring i artikel 59.

Ændringsforslag 1328
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 85 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 kan Kommissionen under 
behørigt begrundede omstændigheder, der 
er knyttet til gennemførelsen af et eller 
flere tematiske mål, acceptere forslag fra 
en medlemsstat i dens første forelæggelse 
af partnerskabsaftalen om at overføre op til 
2 % af den samlede bevilling for en 
kategori af regioner til andre kategorier af 
regioner.

2. Uanset stk. 1 kan Kommissionen under 
behørigt begrundede omstændigheder, der 
er knyttet til gennemførelsen af et eller 
flere tematiske mål, acceptere forslag fra 
en medlemsstat i dens første forelæggelse 
af partnerskabsaftalen om at overføre op til
30 % af den samlede bevilling for en 
kategori af regioner til andre kategorier af 
regioner.

Or. de

Ændringsforslag 1329
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Markus Pieper

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 85 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 kan Kommissionen under 
behørigt begrundede omstændigheder, der 
er knyttet til gennemførelsen af et eller 
flere tematiske mål, acceptere forslag fra 
en medlemsstat i dens første forelæggelse 
af partnerskabsaftalen om at overføre op til 

2. Uanset stk. 1 kan Kommissionen under 
behørigt begrundede omstændigheder, der 
er knyttet til gennemførelsen af et eller 
flere tematiske mål, acceptere forslag fra 
en medlemsstat i dens første forelæggelse 
af partnerskabsaftalen om at overføre op til 
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2 % af den samlede bevilling for en 
kategori af regioner til andre kategorier af 
regioner.

10 % af den samlede bevilling for en 
kategori af regioner til andre kategorier af 
regioner.

Or. en

Ændringsforslag 1330
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 85 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 kan Kommissionen under 
behørigt begrundede omstændigheder, der 
er knyttet til gennemførelsen af et eller 
flere tematiske mål, acceptere forslag fra 
en medlemsstat i dens første forelæggelse 
af partnerskabsaftalen om at overføre op til 
2 % af den samlede bevilling for en 
kategori af regioner til andre kategorier af 
regioner.

2. Uanset stk. 1 kan Kommissionen under 
behørigt begrundede omstændigheder, der 
er knyttet til gennemførelsen af et eller 
flere tematiske mål, acceptere forslag fra 
en medlemsstat i dens første forelæggelse 
af partnerskabsaftalen om at overføre op til
6 % af den samlede bevilling for en 
kategori af regioner til andre kategorier af 
regioner.

Or. en

Ændringsforslag 1331
Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, Leonardo Domenici, Vincenzo Iovine, Patrizia 
Toia, Guido Milana, Salvatore Caronna, Mario Pirillo, Francesco De Angelis

Forslag til forordning
Kapitel III – artikel 86 – stk. 1 – nr. 3a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) de offentlige eller tilsvarende 
strukturelle udgifter, som de offentlige 
administrationer afholder til 
medfinansiering af investeringer iværksat 
inden for rammerne af finansiering med 
FSR-fondene, fratrækkes i beregningen 
af det strukturelle overskud under 
fastlæggelsen af de landespecifikke 
mellemfristede budgetmålsætninger inden 
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for rammerne af forordning (EF) nr. 
1466/97, og de fratrækkes ligeledes under 
vurdering af overensstemmelsen med den 
præventive del af stabilitets- og 
vækstpagten inden for rammerne af 
forordning (EF) nr. 1467/97

Or. it

Begrundelse

Det anses for nødvendigt at tage højde for en mekanisme, der sikrer, at nationalstaterne 
medfinansierer investeringer i projekter, der anses for strategiske for den økonomiske 
udvikling og en øget beskæftigelse, uden at støde på begrænsninger som følge af 
stabilitetspagten.

Ændringsforslag 1332
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 86 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Verificering af, om det niveau for de 
offentlige eller tilsvarende strukturelle 
udgifter under målet om investeringer i 
vækst og beskæftigelse, som er blevet 
bibeholdt i perioden, må kun finde sted i 
de medlemsstater, hvor mindre udviklede 
regioner og overgangsregioner mindst 
omfatter 15 % af den samlede befolkning.

udgår

Or. de

Begrundelse

Betingelsen for additionalitetsprincippet bør verificeres i alle medlemsstater, jf. artikel 1 og 
2; Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2011 (2011/2035(INI)) " ser endvidere 
merværdien i en europæisk støtte, når støtteprojekterne på nationalt, regionalt og lokalt 
niveau bidrager til at opnå de fælles europæiske målsætninger inden for integration, 
økonomisk vækst, forskning […] og mener, at dette ikke ville kunne opnås uden den 
europæiske impuls;"

Ændringsforslag 1333
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
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Del 3 – artikel 86 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Verificering af, om det niveau for de 
offentlige eller tilsvarende strukturelle 
udgifter under målet om investeringer i 
vækst og beskæftigelse, som er blevet 
bibeholdt i perioden, må kun finde sted i de 
medlemsstater, hvor mindre udviklede 
regioner og overgangsregioner mindst 
omfatter 15 % af den samlede befolkning.

Verificering af, om det niveau for de 
offentlige eller tilsvarende strukturelle 
udgifter under målet om investeringer i 
vækst og beskæftigelse, som er blevet 
bibeholdt i perioden, må kun finde sted i de 
medlemsstater, hvor mindre udviklede 
regioner og overgangsregioner mindst 
omfatter 20 % af den samlede befolkning.

Or. fr

Ændringsforslag 1334
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 86 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I de medlemsstater, hvor mindre udviklede 
regioner og overgangsregioner mindst 
omfatter 70 % af befolkningen, foretages 
verificeringen på nationalt plan.

I de medlemsstater, hvor mindre udviklede 
regioner mindst omfatter 70 % af
befolkningen, foretages verificeringen på 
nationalt plan.

Or. de

Ændringsforslag 1335
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 86 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I de medlemsstater, hvor mindre udviklede 
regioner og overgangsregioner omfatter 
mere end 15 % og mindre end 70 % af 
befolkningen, foretages verificeringen på 
nationalt og regionalt plan. Med henblik 
herpå skal medlemsstaterne give 

I de medlemsstater, hvor mindre udviklede 
regioner omfatter mere end 15 % og 
mindre end 70 % af befolkningen, 
foretages verificeringen på nationalt og 
regionalt plan. Med henblik herpå skal 
medlemsstaterne give Kommissionen 
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Kommissionen oplysninger om udgifterne i 
de mindre udviklede regioner og 
overgangsregionerne på hvert trin i 
verificeringsprocessen.

oplysninger om udgifterne i de mindre 
udviklede regioner og overgangsregionerne 
på hvert trin i verificeringsprocessen.

Or. de

Ændringsforslag 1336
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 86 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I de medlemsstater, hvor mindre udviklede 
regioner og overgangsregioner omfatter 
mere end 15 % og mindre end 70 % af 
befolkningen, foretages verificeringen på 
nationalt og regionalt plan. Med henblik 
herpå skal medlemsstaterne give 
Kommissionen oplysninger om udgifterne i 
de mindre udviklede regioner og 
overgangsregionerne på hvert trin i 
verificeringsprocessen.

I de medlemsstater, hvor mindre udviklede 
regioner og overgangsregioner omfatter 
mere end 20 % og mindre end 70 % af 
befolkningen, foretages verificeringen på 
nationalt og regionalt plan. Med henblik 
herpå skal medlemsstaterne give 
Kommissionen oplysninger om udgifterne i 
de mindre udviklede regioner og 
overgangsregionerne på hvert trin i 
verificeringsprocessen.

Or. fr

Ændringsforslag 1337
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 86 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Stk. 1-6 finder ikke anvendelse på 
operationelle programmer under målet om 
europæisk territorialt samarbejde.

7. Stk. 1-6 finder ikke anvendelse på 
operationelle programmer under målet om 
europæisk territorialt samarbejde eller på 
programmer for den makroregionale 
udviklingsfond, som er en del af målet om 
makroregionalt samarbejde.

Or. sk
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Begrundelse

Under hensyntagen til ændringerne af innovationsdelen af den fælles strategiske ramme og af 
det konkrete makroregionale samarbejde baseret på dialog og konsensus mellem 
medlemsstater, der opretter en makroregional udviklingsfond via en traktat, eller stater, der 
tilslutter sig en traktat om oprettelse af en makroregional udviklingsfond.

Ændringsforslag 1338
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Et operationelt program omfatter 
prioriterede felter. I behørigt begrundede 
tilfælde kan et prioriteret felt vedrøre en 
eller flere regionskategorier og kombinere 
supplerende investeringsprioriteter fra 
forskellige tematiske mål og fonde i 
overensstemmelse med fondsspecifikke 
regler.

Or. fr

Begrundelse

Adgangen til multifondsprogrammerne bør gøres lettere.

Ændringsforslag 1339
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et operationelt program omfatter 
prioriterede felter. Et prioriteret felt skal

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

vedrøre en eller flere kategorier af 
regioner og omfatter en eller flere 
supplerende investeringsprioriteter fra en 
eller flere tematiske mål i 
overensstemmelse med fondsspecifikke 
regler.

Or. de

Ændringsforslag 1340
Erminia Mazzoni, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, 
Vincenzo Iovine

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Et operationelt program omfatter 
prioriterede felter. Et prioriteret felt kan
vedrøre en eller flere regionskategorier
eller kombinere en eller flere supplerende
investeringsprioriteter under flere 
forskellige tematiske mål og fonde i 
overensstemmelse med de fondsspecifikke 
regler.

Or. en

Ændringsforslag 1341
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Et operationelt program omfatter 
prioriterede felter. Et prioriteret felt skal 
vedrøre én fond og én regionskategori og 
svare til et tematisk mål, jf. dog artikel 52, 
og omfatte en eller flere 
investeringsprioriteter under det tematiske 
mål i overensstemmelse med de 
fondsspecifikke regler. Hvor det skønnes 
nødvendigt for at øge virkninger og 
effektivitet i en tematisk 
sammenhængende integreret tilgang for 
at leve op til målene for EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
kan et prioriteret felt kombinere:

Or. en

Ændringsforslag 1342
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Når det viser sig at være relevant og hensigtsmæssigt, vil det være ønskeligt at styrke 
koordineringen af de operationelle programmer under de forskellige mål for 
samhørighedspolitikken og programmerne under det europæiske territoriale samarbejde.

Ændringsforslag 1343
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Et operationelt program omfatter 
prioriterede felter. Et prioriteret felt skal 
vedrøre én fond for en regionskategori og 
svare til et tematisk mål, jf. dog artikel 52, 
og omfatte en eller flere 
investeringsprioriteter under det tematiske 
mål i overensstemmelse med de 
fondsspecifikke regler. Et prioriteret felt
kan i behørigt begrundede tilfælde 
kombinere en eller flere supplerende 
investeringsprioriteter fra forskellige 
tematiske mål eller kombinere en eller 
flere supplerende investeringsprioriteter 
fra EFRU, Samhørighedsfonden og ESF 
under et tematisk mål.

Or. en

Ændringsforslag 1344
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et operationelt program omfatter 
prioriterede felter. Et prioriteret felt skal 
vedrøre én fond for en regionskategori og 

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

svare til et tematisk mål, jf. dog artikel 52, 
og omfatte en eller flere 
investeringsprioriteter under det tematiske 
mål i overensstemmelse med de 
fondsspecifikke regler. For ESF kan et 
prioriteret felt i behørigt begrundede 
tilfælde kombinere investeringsprioriteter 
fra forskellige tematiske mål, der er fastsat 
i artikel 9, nr. 8)-11), for at lette deres 
bidrag til andre prioriterede felter. For at 
håndtere den demografiske udvikling kan 
et prioriteret felt for så vidt angår EFRU 
svare til flere tematiske mål.

Or. es

Ændringsforslag 1345
Richard Seeber

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1346
Manfred Weber

Forslag til forordning
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Del 3 – artikel 87 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Et operationelt program omfatter 
prioriterede felter. Et prioriteret felt skal 
vedrøre én fond og én regionskategori, 
bortset fra Samhørighedsfonden, og svare 
til et tematisk mål, jf. dog artikel 52, og 
omfatte en eller flere investeringsprioriteter 
under det tematiske mål i 
overensstemmelse med de fondsspecifikke 
regler. I behørigt begrundede tilfælde kan 
et prioriteret felt, hvis det er nødvendigt 
for at øge virkningen og effektiviteten af 
en tematisk sammenhængende, integreret 
tilgang til opfyldelse af målsætningerne 
og målene i EU-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst:
a) omfatte mere end en regionskategori
b) kombinere en eller flere supplerende 
investeringsprioriteter fra EFRU, 
Samhørighedsfonden og ESF under 
samme tematiske mål;
c) kombinere en eller flere supplerende 
investeringsprioriteter fra forskellige 
tematiske mål med op til 20% af EU-
støtten til et operationelt program;
d) for ESF kombinere 
investeringsprioriteter fra forskellige 
tematiske mål anført i artikel 9, 
stk. 8, 9, 10 og 11, for at lette deres bidrag 
til andre prioriterede felter.
Medlemsstaterne kan kombinere to eller 
flere af mulighederne i a)-d).

Or. de

Ændringsforslag 1347
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
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Del 3 – artikel 87 – stk. 1 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) vedrøre mere end én regionskategori;

Or. en

Ændringsforslag 1348
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 1 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kombinere en eller flere supplerende 
investeringsprioriteter fra EFRU, 
Samhørighedsfonden og ESF under ét 
tematisk mål

Or. en

Ændringsforslag 1349
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 1 – litra c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) kombinere en eller flere 
komplementære investeringsprioriteter fra 
forskellige tematiske mål op til 20 % af 
EU's bidrag til et operationelt program, 
navnlig for de dele af bidraget, som er 
øremærket til en integreret tilgang for 
territorial udvikling;

Or. en
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Ændringsforslag 1350
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 1 – litra d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) for ESF's vedkommende […] 
kombinere investeringsprioriteter fra 
forskellige tematiske mål anført i 
artikel 9, stk. 8, 9, 10 og 11, for at lette 
deres bidrag til andre prioriterede felter 
[…].

Or. en

Ændringsforslag 1351
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 1 – litra e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Medlemsstaterne kan opstille et enkelt 
prioriteret felt i et operationelt program 
for teknisk bistand som beskrevet i artikel 
52; disse prioriterede felter finder ikke 
anvendelse på artiklens stk. 2, litra b), nr. 
i, ii, iv, litra c), nr. ii-via og litra e) nr. i-iia 
i denne forordning;

Or. en

Begrundelse

Hvis dette ændringsforslag vedtages, skal de vedrørende krydsreferencer således ændres i 
overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag 1352
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 1 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan kombinere to eller 
flere af mulighederne i litra a) - d).

Or. en

Ændringsforslag 1353
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en strategi for det operationelle 
programs bidrag til EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
herunder:

a) en strategi for det operationelle 
programs bidrag til opnåelse af 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed og til EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
herunder:

Or. en

Ændringsforslag 1354
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) en identifikation af behov vedrørende de 
udfordringer, der er identificeret i de 
landespecifikke henstillinger og de 
overordnede retningslinjer for 
medlemsstaternes og Unionens 
økonomiske politikker i henhold til 

i) en identifikation af behov vedrørende de 
udfordringer, der er identificeret i de 
landespecifikke henstillinger og de 
overordnede retningslinjer for
medlemsstaternes og Unionens 
økonomiske politikker i henhold til 
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traktatens artikel 121, stk. 2, og 
rådshenstillingerne, som medlemsstaterne 
skal tage hensyn til i deres 
beskæftigelsespolitikker, vedtaget i 
henhold til traktatens artikel 148, stk. 4, og 
under hensyntagen til nationale og 
regionale behov

traktatens artikel 121, stk. 2, og 
rådshenstillingerne, som medlemsstaterne 
skal tage hensyn til i deres 
beskæftigelsespolitikker, vedtaget i 
henhold til traktatens artikel 148, stk. 4, og 
særligt under hensyntagen til behovet for 
bæredygtig udvikling i de berørte 
medlemsstater og/eller regioner

Or. en

Ændringsforslag 1355
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) en identifikation af behov vedrørende de 
udfordringer, der er identificeret i de 
landespecifikke henstillinger og de 
overordnede retningslinjer for 
medlemsstaternes og Unionens 
økonomiske politikker i henhold til 
traktatens artikel 121, stk. 2, og 
rådshenstillingerne, som medlemsstaterne 
skal tage hensyn til i deres 
beskæftigelsespolitikker, vedtaget i 
henhold til traktatens artikel 148, stk. 4, 
og under hensyntagen til nationale og 
regionale behov

i) en identifikation af behov under 
hensyntagen til nationale og regionale 
behov samt de overordnede retningslinjer
for medlemsstaternes og Unionens 
økonomiske politikker;

Or. fr

Ændringsforslag 1356
Richard Seeber

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) en identifikation af behov vedrørende de i) en identifikation af behov under 
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udfordringer, der er identificeret i de 
landespecifikke henstillinger og de 
overordnede retningslinjer for 
medlemsstaternes og Unionens 
økonomiske politikker i henhold til 
traktatens artikel 121, stk. 2, og 
rådshenstillingerne, som medlemsstaterne 
skal tage hensyn til i deres 
beskæftigelsespolitikker, vedtaget i 
henhold til traktatens artikel 148, stk. 4, og 
under hensyntagen til nationale og 
regionale behov

hensyntagen til de udfordringer, der er 
identificeret i de relevante landespecifikke 
henstillinger i henhold til artikel 121, stk. 
2, og rådshenstillingerne vedtaget i 
henhold til traktatens artikel 148, stk. 4, og 
under hensyntagen til nationale og 
regionale behov

Or. en

Ændringsforslag 1357
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) en begrundelse for valget af tematiske 
mål og modsvarende investeringsprioriteter 
under hensyntagen til partnerskabsaftalen 
og resultaterne af forhåndsevalueringen

ii) en begrundelse for valget af tematiske 
mål og modsvarende investeringsprioriteter 
under hensyntagen til partnerskabsaftalen 
og resultaterne af forhåndsevalueringen i 
henhold til behovet for bæredygtig 
udvikling i medlemslandene og/eller 
regionerne, hvis det er relevant

Or. en

Ændringsforslag 1358
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) en begrundelse for valget af tematiske 
mål og modsvarende investeringsprioriteter 

ii) en begrundelse for valget af tematiske 
mål og modsvarende investeringsprioriteter 
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under hensyntagen til partnerskabsaftalen 
og resultaterne af forhåndsevalueringen

under hensyntagen til den enkelte regions 
behov samt partnerskabsaftalen og 
resultaterne af forhåndsevalueringen

Or. de

Ændringsforslag 1359
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra a – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) en fremlæggelse af bestemmelserne 
for koordinering af de operationelle 
programmer under målene om 
investeringer i vækst og beskæftigelse og 
det territoriale europæiske samarbejde og 
programmerne, som hører under EHFF, 
ELFUL, det Europæiske 
Naboskabsinstrument (ENI), EFRU og 
førtiltrædelsesinstrumentet (IPA) for de 
berørte regioner.

Or. fr

Ændringsforslag 1360
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra a – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) i givet fald, en fremlæggelse af 
bestemmelserne for koordinering af de 
operationelle programmer under målene 
om investeringer i vækst og beskæftigelse 
og det territoriale europæiske samarbejde 
og programmerne, som er en del af EU’s 
indsats udadtil, der vedrører de berørte 
regioner.
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Or. fr

Begrundelse

For bedre at tage højde for situationen i regioner, som ikke har en grænse, forekommer det at
være hensigtsmæssigt at styrke bestemmelserne, som tilgodeser samarbejde indenfor de 
operationelle programmer. Disse bestemmelser ville give mulighed for udvikling af innovative 
projekter indenfor aftalen om decentraliseret samarbejde

Ændringsforslag 1361
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) investeringsprioriteringerne og de 
modsvarende specifikke mål

i) investeringsprioriteringerne og de 
modsvarende specifikke mål i henhold til 
forskellige muligheder, der er fastlagt i 
stk.1 i denne artikel

Or. en

Ændringsforslag 1362
Richard Seeber

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) en beskrivelse af de aktioner, der skal 
støttes, herunder identifikation af de 
vigtigste målgrupper, specifikke 
geografiske områder, der fokuseres på, og 
typer af støttemodtagere, hvor det er 
relevant, og den planlagte anvendelse af 
finansielle instrumenter

iii) en beskrivelse af de aktioner, der skal 
støttes, herunder identifikation af de 
vigtigste målgrupper, specifikke 
geografiske områder, der fokuseres på, og, 
hvor det er relevant, og planlagte 
anvendelse af finansielle instrumenter

Or. en
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Ændringsforslag 1363
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) bidraget til den integrerede tilgang for 
territorial udvikling, der er fastsat i 
partnerskabsaftalen, herunder

c) bidraget til den integrerede tilgang for 
territorial udvikling, herunder:

Or. en

Ændringsforslag 1364
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) de mekanismer, der sikrer koordinering 
mellem fondene, ELFUL, EHFF og andre 
EU-finansieringsinstrumenter og nationale 
finansieringsinstrumenter samt EIB

i) de mekanismer, der sikrer koordinering 
mellem fondene, ELFUL, EHFF, CEF og 
andre EU-finansieringsinstrumenter og 
nationale finansieringsinstrumenter samt 
EIB

Or. de

Ændringsforslag 1365
Jutta Haug, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) de mekanismer, der sikrer koordinering 
mellem fondene, ELFUL, EHFF og andre 

i) de mekanismer, der sikrer koordinering 
mellem fondene, ELFUL, EHFF og andre 
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EU-finansieringsinstrumenter og nationale 
finansieringsinstrumenter samt EIB

EU-finansieringsinstrumenter og nationale 
finansieringsinstrumenter, især hvor disse 
fastlægger et struktureret samarbejde 
såsom LIFE

Or. en

Begrundelse

"Integrerede projekter" under LIFE er et konkret og integrativt redskab for miljøet og 
klimaet. De har potentiale til at bidrage væsentligt til en effektiv anvendelse af midler til den 
ensartede gennemførelse af omfattende miljølovgivning og til at øge absorptionskapaciteten 
af planlagt finansiering af miljøet og klimaet under samhørigheds- og landbrugspolitikken. 
For praktisk gennemførlighed skal gensidigt supplerende aktiviteter med FSR-fondene 
identificeres på et tidligt tidspunkt.

Ændringsforslag 1366
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) de mekanismer, der sikrer koordinering 
mellem fondene, ELFUL, EHFF og andre 
EU-finansieringsinstrumenter og nationale 
finansieringsinstrumenter samt EIB

i) de mekanismer, der sikrer koordinering 
mellem FSR-fondene inden for et eller 
flere prioritetsfelter, og de mekanismer, 
der sikrer koordinering mellem fondene
og andre EU-finansieringsinstrumenter og 
nationale finansieringsinstrumenter, samt 
EIB

Or. en

Ændringsforslag 1367
Richard Seeber

Forslag til forordning
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Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) de mekanismer, der sikrer koordinering 
mellem fondene, ELFUL, EHFF og andre 
EU-finansieringsinstrumenter og nationale 
finansieringsinstrumenter samt EIB

i) de mekanismer, der sikrer koordinering 
mellem fondene, ELFUL, EHFF og andre 
EU-finansieringsinstrumenter og nationale 
finansieringsinstrumenter samt EIB, hvis 
disse ikke er tilstrækkelig beskrevet i 
partnerskabsaftalen

Or. en

Ændringsforslag 1368
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra c – nr. i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) koordineringen af samarbejde om 
prioriteter vedrørende miljø og klima 
mellem forskellige sektorrelaterede 
administrationer på nationalt og regionalt 
plan, som i første omgang fører til 
identifikationen af områder, under hvilke 
aktiviteter, som supplerer integrerede 
projekter inden for miljø og klima, kunne 
overvejes, og dernæst fastlæggelsen af 
finansieringskilder, hvor anvendelsen af 
løsninger, metoder og strategier, som er 
valideret under LIFE-programmet, kan 
være gavnlige

Or. en

Begrundelse

"Integrerede projekter" under LIFE er et konkret og integrativt redskab for miljøet og 
klimaet. De har potentiale til at bidrage væsentligt til en effektiv anvendelse af midler til den 
ensartede gennemførelse af omfattende miljølovgivning og til at øge absorptionskapaciteten 
af planlagt finansiering af miljøet og klimaet under samhørigheds- og landbrugspolitikken. 
For praktisk gennemførlighed skal gensidigt supplerende aktiviteter med FSR-fondene 
identificeres på et tidligt tidspunkt.
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Ændringsforslag 1369
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) hvis det er relevant, en planlagt 
integreret tilgang vedrørende den 
territoriale udvikling i byområder, 
landdistrikter, kystområder og 
fiskeriområder og områder med særlige 
territoriale karakteristika, navnlig 
ordninger for gennemførelse af artikel 28 
og 29

ii) hvis det er relevant, en planlagt 
integreret tilgang vedrørende den 
territoriale udvikling i byområder, 
landdistrikter, kystområder og 
fiskeriområder og områder med særlige 
territoriale karakteristika og de 
mekanismer, der bidrager til integreret 
territorial investering (ITI) jf. artikel 99 i 
denne forordning og i henhold til artikel 
12, stk.1 i forordning (EU) nr. [ESF] 
inklusive den vejledende årlige tildeling 
fra hver fond til integrerede 
foranstaltninger

Or. en

Ændringsforslag 1370
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) hvis det er relevant, en planlagt 
integreret tilgang vedrørende den 
territoriale udvikling i byområder, 
landdistrikter, kystområder og 
fiskeriområder og områder med særlige 
territoriale karakteristika, navnlig 
ordninger for gennemførelse af artikel 28 
og 29

ii) en planlagt integreret tilgang vedrørende 
den territoriale udvikling i byområder, 
landdistrikter, kystområder og 
fiskeriområder og områder med særlige 
territoriale karakteristika, navnlig 
ordninger for gennemførelse af artikel 28 
og 29

Or. en



AM\903905DA.doc 135/172 PE491.056v01-00

DA

Ændringsforslag 1371
Richard Seeber

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) hvis det er relevant, en planlagt 
integreret tilgang vedrørende den 
territoriale udvikling i byområder, 
landdistrikter, kystområder og 
fiskeriområder og områder med særlige 
territoriale karakteristika, navnlig 
ordninger for gennemførelse af artikel 28 
og 29

ii) hvis det er relevant, en planlagt 
integreret tilgang vedrørende den 
territoriale udvikling i byområder, 
landdistrikter, kyst- og bjergområder og 
fiskeriområder og områder med særlige 
territoriale karakteristika, navnlig 
ordninger for gennemførelse af artikel 28 
og 29

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1372
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) listen over byer, hvor integrerede 
aktioner for bæredygtig byudvikling vil 
blive gennemført, den vejledende årlige 
tildeling af EFRU-støtte til disse aktioner, 
herunder midlerne uddelegeret til byer med 
henblik på forvaltning i henhold til artikel 
7, stk. 2, i forordning (EU) nr. [EFRU] og 
den vejledende årlige tildeling af ESF-
støtte til integrerede aktioner

iii) de funktionelle byområder, hvor 
integrerede aktioner for bæredygtig, 
inkluderende byudvikling vil blive 
gennemført, i henhold til artikel 7 i 
forordning (EU) nr. (EFRU), under 
forudsætning af, at de lokale 
myndigheder eller eksisterende organer, 
der forvalter de funktionelle byområder, 
hvor de integrerende tiltag skal 
gennemføres, har givet deres samtykke, 
skal den vejledende årlige tildeling af 
EFRU-støtte til disse aktioner, herunder 
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midlerne uddelegeret til byer med henblik 
på forvaltning i henhold til artikel 7, stk. 2, 
i forordning (EU) nr. [EFRU] og den 
vejledende årlige tildeling af ESF-støtte til 
integrerede aktioner, tilføjes

Or. en

Ændringsforslag 1373
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) listen over byer, hvor integrerede 
aktioner for bæredygtig byudvikling vil 
blive gennemført, den vejledende årlige 
tildeling af EFRU-støtte til disse aktioner, 
herunder midlerne uddelegeret til byer med 
henblik på forvaltning i henhold til artikel 
7, stk. 2, i forordning (EU) nr. [EFRU] og 
den vejledende årlige tildeling af ESF-
støtte til integrerede aktioner

iii) den vejledende liste over byer og 
funktionsområder, hvor integrerede 
aktioner for bæredygtig byudvikling vil 
blive gennemført, den vejledende årlige 
tildeling af EFRU-støtte til disse aktioner, 
herunder midlerne uddelegeret til byer med 
henblik på forvaltning i henhold til artikel 
7, stk. 2, i forordning (EU) nr. [EFRU] og 
den vejledende årlige tildeling af ESF-
støtte til integrerede aktioner

Or. es

Ændringsforslag 1374
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) listen over byer, hvor integrerede 
aktioner for bæredygtig byudvikling vil 
blive gennemført, den vejledende årlige 
tildeling af EFRU-støtte til disse aktioner, 
herunder midlerne uddelegeret til byer med 
henblik på forvaltning i henhold til artikel 
7, stk. 2, i forordning (EU) nr. [EFRU] og 

iii) en vejledende liste over byer og 
funktionelle områder, hvor integrerede 
aktioner for bæredygtig byudvikling vil 
blive gennemført (denne liste bør 
udarbejdes i partnerskab med de 
regionale og lokale myndigheder under 
behørig hensyntagen til de institutionelle 
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den vejledende årlige tildeling af ESF-
støtte til integrerede aktioner

systemer i hver medlemsstat for at sikre 
rimelig adgang for hver lokal myndighed, 
der ønsker at gennemføre integrerede 
byudviklingsaktioner), den vejledende 
årlige tildeling af EFRU-støtte til disse 
aktioner, herunder midlerne uddelegeret til 
byer med henblik på forvaltning i henhold 
til artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) nr. 
[EFRU] og den vejledende årlige tildeling 
af ESF-støtte til integrerede aktioner

Or. it

Ændringsforslag 1375
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) listen over byer, hvor integrerede 
aktioner for bæredygtig byudvikling vil 
blive gennemført, den vejledende årlige 
tildeling af EFRU-støtte til disse aktioner, 
herunder midlerne uddelegeret til byer med 
henblik på forvaltning i henhold til artikel 
7, stk. 2, i forordning (EU) nr. [EFRU] og 
den vejledende årlige tildeling af ESF-
støtte til integrerede aktioner

iii) en liste over byer eller en række 
fastlagte kriterier for udvælgelsen af byer 
og funktionelle områder, hvor integrerede 
aktioner for bæredygtig byudvikling vil 
blive gennemført, den vejledende årlige 
tildeling af EFRU-støtte til disse aktioner, 
herunder midlerne uddelegeret til byer med 
henblik på forvaltning i henhold til artikel 
7, stk. 2, i forordning (EU) nr. [EFRU] og 
den vejledende årlige tildeling af ESF-
støtte til integrerede aktioner

Or. en

Ændringsforslag 1376
Peter Simon

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) listen over byer, hvor integrerede iii) en vejledende liste over byer, 
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aktioner for bæredygtig byudvikling vil 
blive gennemført, den vejledende årlige 
tildeling af EFRU-støtte til disse aktioner, 
herunder midlerne uddelegeret til byer med 
henblik på forvaltning i henhold til artikel 
7, stk. 2, i forordning (EU) nr. [EFRU] og 
den vejledende årlige tildeling af ESF-
støtte til integrerede aktioner

funktionelle byområder og andre 
funktionelle territoriale områder i 
overensstemmelse med kriterierne i artikel 
14, litra b), nr. ii, hvor integrerede aktioner 
for bæredygtig bymæssig, regional eller 
territorial udvikling vil blive gennemført, 
den vejledende årlige tildeling af EFRU-
støtte til disse aktioner, herunder midlerne 
uddelegeret til byer eller andre 
eksisterende organer med henblik på 
forvaltning i henhold til artikel 7, stk. 2, i 
forordning (EU) nr. […] [EFRU] om 
forvaltning af funktionelle bymæssige 
eller andre funktionelle territoriale 
områder, og den vejledende årlige tildeling 
af ESF-støtte til integrerede aktioner;

Or. de

Begrundelse

Da en bæredygtig byudvikling ikke alene relaterer til byerne, men i dag gennemføres i større 
rumlige kategorier, der f.eks. omfatter flere byer, by og omegn eller regionale 
sammenslutninger, og da mangfoldigheden af områdekategorier i medlemsstaterne desuden 
er stor, bør dette afspejles i definitionen af de byrelaterede områder, der skal udvikles.

Ændringsforslag 1377
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) listen over byer, hvor integrerede 
aktioner for bæredygtig byudvikling vil 
blive gennemført, den vejledende årlige 
tildeling af EFRU-støtte til disse aktioner, 
herunder midlerne uddelegeret til byer med 
henblik på forvaltning i henhold til artikel 
7, stk. 2, i forordning (EU) nr. [EFRU] og 
den vejledende årlige tildeling af ESF-
støtte til integrerede aktioner

iii) listen over byer, hvor integrerede 
aktioner for bæredygtig byudvikling vil 
blive gennemført. Denne liste bør 
udarbejdes i partnerskab med den lokale 
og regionale magt i respekt for 
medlemslandenes egne institutionelle 
systemer, for at garantere lighed i adgang 
for alle lokale myndigheder, der påtænker 
implementering af integrerede indgreb i 
byer; den vejledende årlige tildeling af 
EFRU-støtte til disse aktioner, herunder 
midlerne uddelegeret til byer med henblik 
på forvaltning i henhold til artikel 7, stk. 2, 
i forordning (EU) nr. [EFRU] og den 
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vejledende årlige tildeling af ESF-støtte til 
integrerede aktioner

Or. pt

Ændringsforslag 1378
Richard Seeber

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) listen over byer, hvor integrerede 
aktioner for bæredygtig byudvikling vil 
blive gennemført, den vejledende årlige 
tildeling af EFRU-støtte til disse aktioner, 
herunder midlerne uddelegeret til byer med 
henblik på forvaltning i henhold til artikel 
7, stk. 2, i forordning (EU) nr. [EFRU] og 
den vejledende årlige tildeling af ESF-
støtte til integrerede aktioner

iii) den vejledende liste over byer, hvor 
integrerede aktioner for bæredygtig 
byudvikling vil blive gennemført, den 
vejledende årlige tildeling af EFRU-støtte 
til disse aktioner, herunder midlerne 
uddelegeret til byer med henblik på 
forvaltning i henhold til artikel 7, stk. 2, i 
forordning (EU) nr. [EFRU] og den 
vejledende årlige tildeling af ESF-støtte til 
integrerede aktioner

Or. en

Ændringsforslag 1379
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra c – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) identifikation af de områder, hvor der 
skal gennemføres lokaludvikling styret af 
lokalsamfundet

iv) identifikation af de områder, hvor der 
skal gennemføres lokaludvikling styret af 
lokalsamfundet, og for 
gennemførelsesordningerne for artikel 28 
og 29, herunder den vejledende årlige 
tildeling fra hver enkelt fond til 
integrerede foranstaltninger

Or. en
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Ændringsforslag 1380
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra c – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) ordningerne for interregionale og 
tværnationale foranstaltninger med 
støttemodtagere beliggende i mindst én 
anden medlemsstat

v) ordningerne for grænseoverskridende,
interregionale og tværnationale 
foranstaltninger med støttemodtagere 
beliggende i mindst én anden medlemsstat

Or. fr

Ændringsforslag 1381
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra c – nr. vi

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) hvis det er relevant, de planlagte 
interventioners bidrag til makroregionale 
strategier og havområdestrategier

vi) de planlagte interventioners bidrag til 
alle former for makroregionale strategier 
og havområdestrategier

Or. en

Ændringsforslag 1382
Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra c – nr. vi

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) hvis det er relevant, de planlagte 
interventioners bidrag til makroregionale 
strategier og havområdestrategier

vi) hvis det er relevant, de planlagte 
interventioners bidrag til makroregionale 
strategier, havområdestrategier og 
funktionelle bjergområder
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Or. es

Ændringsforslag 1383
Richard Seeber

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra c – nr. vi

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) hvis det er relevant, de planlagte 
interventioners bidrag til makroregionale 
strategier og havområdestrategier

vi) hvis det er relevant, de planlagte 
interventioners bidrag til makroregionale 
strategier, havområdestrategier og 
strategier for Alperegionen;

Or. de

Begrundelse

Alperegionen står overfor særlige demografiske og naturbetingede udfordringer og har 
derfor behov for særlig støtte fra EU’s strukturfonde.

Ændringsforslag 1384
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra c – nr. vi a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

via) bestemmelse af områder, hvor 
grænseoverskridende 
infrastrukturforbindelser og/eller 
regionale forbindelsesmuligheder bliver 
støttet;

Or. de

Ændringsforslag 1385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning



PE491.056v01-00 142/172 AM\903905DA.doc

DA

Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra c – nr. vi a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

via) bidraget til den integrerede tilgang, 
der er fastsat i partnerskabsaftalen, for at 
imødekomme de særlige behov i de 
geografiske områder, der er mest berørte 
af fattigdom, eller hos målgrupper med 
størst risiko for forskelsbehandling eller 
udstødelse med særligt fokus på 
marginaliserede befolkningsgrupper, 
herunder den vejledende finansielle 
tildeling

Or. en

Ændringsforslag 1386
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bidraget til den integrerede tilgang, der 
er fastlagt i partnerskabsaftalen, til at 
imødekomme de specifikke behov i de 
geografiske områder, der er mest berørte 
af fattigdom, eller hos målgrupper med 
størst risiko for forskelsbehandling eller 
udstødelse med særligt fokus på 
marginaliserede befolkningsgrupper, 
herunder den vejledende finansielle 
tildeling

udgår

Or. en

Begrundelse

Hvis dette vedtages, skal de berørte krydsreferencer tilpasses i overensstemmelse hermed.
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Ændringsforslag 1387
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bidraget til den integrerede tilgang, der 
er fastlagt i partnerskabsaftalen, til at 
imødekomme de specifikke behov i de 
geografiske områder, der er mest berørte af 
fattigdom, eller hos målgrupper med størst 
risiko for forskelsbehandling eller 
udstødelse med særligt fokus på 
marginaliserede befolkningsgrupper, 
herunder den vejledende finansielle
tildeling

d) bidraget til den integrerede tilgang, der 
er fastlagt i partnerskabsaftalen, til at 
imødekomme de specifikke behov i de 
geografiske områder og regioner med 
demografiske udfordringer, der er mest 
berørte af fattigdom, eller hos målgrupper 
med størst risiko for forskelsbehandling 
eller udstødelse med særligt fokus på 
marginaliserede befolkningsgrupper, 
herunder den vejledende finansielle 
tildeling

Or. de

Ændringsforslag 1388
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bidraget til den integrerede tilgang, der 
er fastlagt i partnerskabsaftalen, til at 
imødekomme de specifikke behov i de 
geografiske områder, der er mest berørte af 
fattigdom, eller hos målgrupper med størst 
risiko for forskelsbehandling eller 
udstødelse med særligt fokus på 
marginaliserede befolkningsgrupper, 
herunder den vejledende finansielle 
tildeling

d) bidraget til den integrerede tilgang, der 
er fastlagt i partnerskabsaftalen, til at 
imødekomme de regionale demografiske 
udfordringer og de specifikke behov i de 
geografiske områder, der er mest berørte af 
fattigdom, eller hos målgrupper med størst 
risiko for forskelsbehandling eller 
udstødelse med særligt fokus på 
marginaliserede befolkningsgrupper, 
herunder den vejledende finansielle 
tildeling

Or. en
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Ændringsforslag 1389
Marian Harkin, Catherine Bearder

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bidraget til den integrerede tilgang, der 
er fastlagt i partnerskabsaftalen, til at 
imødekomme de specifikke behov i de 
geografiske områder, der er mest berørte af 
fattigdom, eller hos målgrupper med størst 
risiko for forskelsbehandling eller 
udstødelse med særligt fokus på 
marginaliserede befolkningsgrupper, 
herunder den vejledende finansielle 
tildeling

d) bidraget til den integrerede tilgang, der 
er fastlagt i partnerskabsaftalen, til at 
imødekomme de specifikke behov i de 
geografiske områder, der er mest berørte af 
fattigdom, eller hos målgrupper med størst 
risiko for forskelsbehandling eller 
udstødelse med særligt fokus på 
marginaliserede befolkningsgrupper og 
handicappede, herunder den vejledende 
finansielle tildeling

Or. en

Ændringsforslag 1390
Richard Seeber

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bidraget til den integrerede tilgang, der 
er fastlagt i partnerskabsaftalen, til at 
imødekomme de specifikke behov i de 
geografiske områder, der er mest berørte af 
fattigdom, eller hos målgrupper med størst 
risiko for forskelsbehandling eller 
udstødelse med særligt fokus på 
marginaliserede befolkningsgrupper, 
herunder den vejledende finansielle 
tildeling

d) bidraget til den integrerede tilgang, der 
er fastlagt i partnerskabsaftalen, til at 
imødekomme de specifikke behov i de 
områder, der er mest berørte af fattigdom, 
eller områder, der pga. deres geografiske 
situation står overfor særlige 
udfordringer , som f.eks. bjergområder,
eller hos målgrupper med størst risiko for 
forskelsbehandling eller udstødelse med 
særligt fokus på marginaliserede 
befolkningsgrupper, herunder den 
vejledende finansielle tildeling

Or. de
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 1391
Richard Seeber

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bidraget til den integrerede tilgang, der 
er fastlagt i partnerskabsaftalen, til at 
imødekomme de specifikke behov i de 
geografiske områder, der er mest berørte af 
fattigdom, eller hos målgrupper med størst 
risiko for forskelsbehandling eller 
udstødelse med særligt fokus på 
marginaliserede befolkningsgrupper, 
herunder den vejledende finansielle 
tildeling

d) hvis det er relevant, bidraget til den 
integrerede tilgang, der er fastlagt i 
partnerskabsaftalen, til at imødekomme de 
specifikke behov i de geografiske områder, 
der er mest berørte af fattigdom, eller hos 
målgrupper med størst risiko for 
forskelsbehandling eller udstødelse med 
særligt fokus på marginaliserede 
befolkningsgrupper

Or. en

Ændringsforslag 1392
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra e – nr. i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) resultaterne af den strategiske 
miljøvurdering for de gennemførte 
operationelle programmer i henhold til 
direktiv 2001/42/EF

Or. en
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Ændringsforslag 1393
Richard Seeber

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra e – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) for hver forhåndsbetingelse fastlagt i 
overensstemmelse med bilag IV, som ikke 
er opfyldt på datoen for forelæggelsen af 
partnerskabsaftalen og det operationelle 
program, en beskrivelse af 
foranstaltningerne for at opfylde 
forhåndsbetingelsen og en tidsplan for 
gennemførelse deraf

ii) for hver forhåndsbetingelse fastlagt i 
overensstemmelse med bilag IV, som ikke 
er opfyldt på datoen for forelæggelsen af 
partnerskabsaftalen og det operationelle 
program, en beskrivelse af 
foranstaltningerne for at opfylde 
forhåndsbetingelsen

Or. en

Ændringsforslag 1394
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra e – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) de foranstaltninger, der træffes for at 
inddrage partnere i udarbejdelsen af det 
operationelle program, og partnernes 
rolle i gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af det operationelle program

iii) de foranstaltninger, der træffes for at 
inddrage partnere i udarbejdelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af det operationelle program i 
overensstemmelse med den europæiske 
adfærdskodeks, der henvises til i artikel 5, 
herunder en liste over involverede 
partnere, oplysninger om, hvordan de er 
udvalgt, deres ansvar og deres 
synspunkter

Or. en

Ændringsforslag 1395
Richard Seeber
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Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra e – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) de foranstaltninger, der træffes for at 
inddrage partnere i udarbejdelsen af det 
operationelle program, og partnernes rolle 
i gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af det operationelle program

iii) de foranstaltninger, der træffes for at 
inddrage partnere i udarbejdelsen af det 
operationelle program, og de relevante 
partneres rolle i gennemførelsen af det 
operationelle program

Or. en

Ændringsforslag 1396
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra f – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) den planlagte anvendelse af teknisk 
bistand, herunder foranstaltninger for at 
styrke myndighedernes og 
støttemodtagernes administrative kapacitet 
med de relevante oplysninger omhandlet i 
stk. 2, litra b), for det pågældende 
prioriterede felt

i) den planlagte anvendelse af teknisk 
bistand, herunder foranstaltninger for at 
styrke myndighedernes, partnernes og 
støttemodtagernes administrative kapacitet 
med de relevante oplysninger omhandlet i 
stk. 2, litra b), for det pågældende 
prioriterede felt

Or. en

Ændringsforslag 1397
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra f – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) den planlagte anvendelse af teknisk 
bistand, herunder foranstaltninger for at 
styrke myndighedernes og
støttemodtagernes administrative 

i) den planlagte anvendelse af den 
mulighed, der er fastlagt i stk. 1, litra e) i 
denne artikel om teknisk bistand, herunder 
foranstaltninger for at styrke den 
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kapacitet med de relevante oplysninger 
omhandlet i stk. 2, litra b), for det 
pågældende prioriterede felt

administrative kapacitet for de 
myndigheder, støttemodtagere og partnere, 
der henvises til i artikel 5 i 
overensstemmelse med den europæiske 
adfærdskodeks, med de relevante 
oplysninger omhandlet i stk. 2, litra b), for 
det pågældende prioriterede felt

Or. en

Ændringsforslag 1398
Victor Boştinaru

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra f – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) en vurdering af den administrative byrde 
for støttemodtagerne og de planlagte 
foranstaltninger til at nå en reduktion med 
angivelse af mål

ii) en vurdering af den administrative byrde 
for støttemodtagerne og de planlagte 
foranstaltninger til at nå en reduktion med 
angivelse af mål og tidsfrister

Or. en

Ændringsforslag 1399
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra f – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) en vurdering af den administrative 
byrde for støttemodtagerne og de planlagte 
foranstaltninger til at nå en reduktion med 
angivelse af mål

ii) de planlagte foranstaltninger til at nå en 
reduktion af den administrative byrde for 
støttemodtagere med angivelse af mål

Or. en
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Ændringsforslag 1400
Richard Seeber

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra f – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) en vurdering af den administrative byrde 
for støttemodtagerne og de planlagte 
foranstaltninger til at nå en reduktion med 
angivelse af mål

ii) en vurdering af den administrative byrde 
for støttemodtagerne og, hvis det er 
relevant, de planlagte foranstaltninger til at 
nå en reduktion af den administrative 
byrde

Or. en

Ændringsforslag 1401
Victor Boştinaru

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra f – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) en liste over store projekter, for hvilke 
den forventede startdato for 
gennemførelsen af de vigtigste arbejder 
ligger før den 1. januar 2018

iii) en vejledende liste over store projekter, 
for hvilke den forventede startdato for 
gennemførelsen af de vigtigste arbejder 
ligger før den 1. januar 2018

Or. en

Ændringsforslag 1402
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra f – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) en liste over store projekter, for hvilke 
den forventede startdato for 
gennemførelsen af de vigtigste arbejder 
ligger før den 1. januar 2018

iii) en ikke-udtømmende liste over store 
projekter, for hvilke den forventede 
startdato for gennemførelsen af de vigtigste 
arbejder ligger før den 1. januar 2018
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Or. en

Ændringsforslag 1403
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra g – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) en tabel, som for hele 
programmeringsperioden, for det 
operationelle program og for hvert 
prioriteret felt viser den samlede 
støttebevilling fra fondene og den nationale 
medfinansiering. Hvis den nationale 
medfinansiering består af både offentlig og 
privat medfinansiering, skal tabellen 
angive en vejledende fordeling mellem de 
to typer af midler. Den skal til orientering 
vise den påtænkte deltagelse fra EIB

ii) en tabel, som for hele 
programmeringsperioden, for det 
operationelle program og for hvert 
prioriteret felt viser den samlede 
støttebevilling fra fondene og den nationale 
medfinansiering. For prioriterede felter, 
som vedrører mere end én 
regionskategori, angiver tabellen de 
forskellige beløb fra hver fond og de 
respektive medfinansierede beløb for hver 
regionskategori. For prioriterede felter, 
som kombinerer en eller flere supplerende 
investeringsprioriteter fra forskellige 
FSR-fonde, angiver tabellen beløbene fra 
hver fond. Hvis den nationale 
medfinansiering består af både offentlig og 
privat medfinansiering, skal tabellen 
angive en vejledende fordeling mellem de 
to typer af midler. Den skal til orientering 
vise den påtænkte deltagelse fra EIB

Or. en

Ændringsforslag 1404
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra g – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) den planlagte sammenbinding af 
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midler fra strukturfondene og 
Samhørighedsfonden med andre 
finansielle instrumenter, især CEF;

Or. de

Ændringsforslag 1405
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra h – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) identifikation af godkendelsesorganet,
forvaltningsmyndigheden, 
attesteringsmyndigheden og, hvis det er 
relevant, revisionsmyndigheden

i) identifikation forvaltningsmyndigheden, 
attesteringsmyndigheden og, hvis det er 
relevant, revisionsmyndigheden

Or. de

Ændringsforslag 1406
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra h – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) identifikation af godkendelsesorganet,
forvaltningsmyndigheden, 
attesteringsmyndigheden og, hvis det er 
relevant, revisionsmyndigheden

i) identifikation af 
forvaltningsmyndigheden, 
attesteringsmyndigheden og, hvis det er 
relevant, revisionsmyndigheden

Or. en

Ændringsforslag 1407
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
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Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra h – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) identifikation af godkendelsesorganet, 
forvaltningsmyndigheden, 
attesteringsmyndigheden og, hvis det er 
relevant, revisionsmyndigheden

i) identifikation af 
forvaltningsmyndigheden, 
attesteringsmyndigheden og, hvis det er 
relevant, revisionsmyndigheden

Or. es

Ændringsforslag 1408
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 2 – litra h – nr. i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) Fastsættelse af proceduren for 
tildeling af midler også ved brug af 
projektkonkurrence;

Or. de

Ændringsforslag 1409
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 3 – afsnit 1 – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) en beskrivelse af særlige foranstaltninger 
for at tage hensyn til miljøbeskyttelseskrav, 
ressourceeffektivitet, modvirkning af og 
tilpasning til klimaforandringer, 
modstandsdygtighed over for katastrofer 
og risikoforebyggelse og –styring i 
forbindelse med udvælgelsen af 
operationer

i) en beskrivelse af særlige foranstaltninger 
for at tage hensyn til miljøbeskyttelseskrav, 
ressourceeffektivitet, beskyttelse af den 
biologiske mangfoldighed, 
økosystembaseret modvirkning af og 
tilpasning til klimaforandringer, 
modstandsdygtighed over for katastrofer 
og risikoforebyggelse og -styring i 
forbindelse med udvælgelsen af 
operationer
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Or. en

Ændringsforslag 1410
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 3 – afsnit 1 – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) en beskrivelse af særlige foranstaltninger 
for at tage hensyn til miljøbeskyttelseskrav, 
ressourceeffektivitet, modvirkning af og 
tilpasning til klimaforandringer, 
modstandsdygtighed over for katastrofer 
og risikoforebyggelse og –styring i 
forbindelse med udvælgelsen af 
operationer

i) hvis det er relevant, en beskrivelse af 
særlige foranstaltninger for at tage hensyn 
til miljøbeskyttelseskrav, 
ressourceeffektivitet, modvirkning af og 
tilpasning til klimaforandringer, 
modstandsdygtighed over for katastrofer 
og risikoforebyggelse og -styring i 
forbindelse med udvælgelsen af 
operationer

Or. en

Ændringsforslag 1411
Richard Seeber

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 3 – afsnit 1 – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) en beskrivelse af særlige
foranstaltninger for at tage hensyn til 
miljøbeskyttelseskrav, 
ressourceeffektivitet, modvirkning af og 
tilpasning til klimaforandringer, 
modstandsdygtighed over for katastrofer 
og risikoforebyggelse og -styring i 
forbindelse med udvælgelsen af 
operationer

i) oplysninger om foranstaltninger for at 
tage hensyn til miljøbeskyttelseskrav, 
ressourceeffektivitet, modvirkning af og 
tilpasning til klimaforandringer, 
modstandsdygtighed over for katastrofer 
og risikoforebyggelse og -styring

Or. en
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Ændringsforslag 1412
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 3 – afsnit 1 – nr. i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) en beskrivelse af særlige 
foranstaltninger ved hensyntagen til 
fremme af inklusionen af alle grupper, 
der er udsat for eller risikerer at blive 
udsat for fattigdom eller udstødelse

Or. en

Ændringsforslag 1413
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 3 – afsnit 1 – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) en beskrivelse af specifikke 
foranstaltninger for at fremme lige 
muligheder og forhindre enhver 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering 
under udarbejdelsen, udformningen og 
gennemførelsen af det operationelle 
program og navnlig i forbindelse med 
adgang til finansiering ved at tage hensyn 
til behovene hos de forskellige målgrupper 
med risiko for en sådan forskelsbehandling 
og navnlig kravene om at sikre 
tilgængelighed for handicappede personer

ii) en beskrivelse af specifikke 
foranstaltninger for at fremme lige 
muligheder og forhindre enhver 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering 
eller kønsidentitet under udarbejdelsen, 
udformningen og gennemførelsen af det 
operationelle program og navnlig i 
forbindelse med adgang til finansiering ved 
at tage hensyn til behovene hos de 
forskellige målgrupper med risiko for en 
sådan forskelsbehandling og navnlig 
kravene om at sikre tilgængelighed for 
handicappede personer

Or. en
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Ændringsforslag 1414
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 3 – afsnit 1 – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) en beskrivelse af specifikke 
foranstaltninger for at fremme lige 
muligheder og forhindre enhver 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering 
under udarbejdelsen, udformningen og 
gennemførelsen af det operationelle 
program og navnlig i forbindelse med 
adgang til finansiering ved at tage hensyn 
til behovene hos de forskellige målgrupper 
med risiko for en sådan forskelsbehandling 
og navnlig kravene om at sikre 
tilgængelighed for handicappede personer

ii) hvis det er relevant, en beskrivelse af 
specifikke foranstaltninger for at fremme 
lige muligheder og forhindre enhver 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering 
under udarbejdelsen, udformningen og 
gennemførelsen af det operationelle 
program og navnlig i forbindelse med 
adgang til finansiering ved at tage hensyn 
til behovene hos de forskellige målgrupper 
med risiko for en sådan forskelsbehandling 
og navnlig kravene om at sikre 
tilgængelighed for handicappede personer

Or. en

Ændringsforslag 1415
László Surján

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 3 – afsnit 1 – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) en beskrivelse af specifikke 
foranstaltninger for at fremme lige 
muligheder og forhindre enhver 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering 
under udarbejdelsen, udformningen og 
gennemførelsen af det operationelle 
program og navnlig i forbindelse med 
adgang til finansiering ved at tage hensyn 
til behovene hos de forskellige målgrupper 
med risiko for en sådan forskelsbehandling 
og navnlig kravene om at sikre 

ii) en beskrivelse af specifikke 
foranstaltninger for at fremme lige 
muligheder for at forhindre enhver 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering og 
for at undgå kønsopdeling i forbindelse 
med reproduktion under udarbejdelsen, 
udformningen og gennemførelsen af det 
operationelle program og navnlig i 
forbindelse med adgang til finansiering ved 
at tage hensyn til behovene hos de 
forskellige målgrupper med risiko for en 
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tilgængelighed for handicappede personer sådan forskelsbehandling og navnlig 
kravene om at sikre tilgængelighed for 
handicappede personer

Or. en

Ændringsforslag 1416
Richard Seeber

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 3 – afsnit 1 – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) en beskrivelse af specifikke 
foranstaltninger for at fremme lige 
muligheder og forhindre enhver 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering 
under udarbejdelsen, udformningen og 
gennemførelsen af det operationelle 
program og navnlig i forbindelse med 
adgang til finansiering ved at tage hensyn 
til behovene hos de forskellige målgrupper 
med risiko for en sådan forskelsbehandling 
og navnlig kravene om at sikre 
tilgængelighed for handicappede personer

ii) oplysninger om foranstaltninger for at 
overveje lige muligheder og forhindre 
enhver forskelsbehandling på grund af køn, 
race eller etnisk oprindelse, religion eller 
tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering under udarbejdelsen, 
udformningen og gennemførelsen af det 
operationelle program og navnlig i 
forbindelse med adgang til finansiering ved 
at tage hensyn til behovene hos de 
forskellige målgrupper med risiko for en 
sådan forskelsbehandling og navnlig 
kravene om at sikre tilgængelighed for 
handicappede personer

Or. en

Ændringsforslag 1417
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 3 – afsnit 1 – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) en beskrivelse af dets bidrag til støtte 
til infrastruktur;

Or. de
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Ændringsforslag 1418
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 3 – afsnit 1 – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) en beskrivelse af dets bidrag til fremme 
af ligestilling mellem mænd og kvinder og, 
hvis det er relevant, de ordninger, der skal 
sikre integreringen af kønsaspektet i det 
operationelle program og operationen.

iii) en beskrivelse af dets bidrag til fremme 
af ligestilling mellem mænd og kvinder og 
de ordninger, der skal sikre integreringen 
af kønsaspektet i det operationelle program 
og operationen og en beskrivelse af de 
særlige foranstaltninger, der er iværksat 
for at fremme ligheden mellem mænd og 
kvinder.

Or. en

Ændringsforslag 1419
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 3 – afsnit 1 – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) en beskrivelse af dets bidrag til fremme 
af ligestilling mellem mænd og kvinder og, 
hvis det er relevant, de ordninger, der skal 
sikre integreringen af kønsaspektet i det 
operationelle program og operationen.

iii) hvis det er relevant, en beskrivelse af 
dets bidrag til fremme af ligestilling 
mellem mænd og kvinder og, hvis det er 
relevant, de ordninger, der skal sikre 
integreringen af kønsaspektet i det 
operationelle program og operationen.

Or. en

Ændringsforslag 1420
Richard Seeber

Forslag til forordning
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Del 3 – artikel 87 – stk. 3 – afsnit 1 – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) en beskrivelse af dets bidrag til fremme 
af ligestilling mellem mænd og kvinder og, 
hvis det er relevant, de ordninger, der skal 
sikre integreringen af kønsaspektet i det 
operationelle program og operationen.

iii) oplysninger om dets bidrag til fremme 
af ligestilling mellem mænd og kvinder og, 
hvis det er relevant, de ordninger, der skal 
sikre integreringen af kønsaspektet i det 
operationelle program og operationen.

Or. en

Ændringsforslag 1421
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 3 – afsnit 1 – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) en beskrivelse af de specifikke 
foranstaltninger, der er blevet iværksat 
for at nå EU-målet om nedbringelse af 
fattigdom ved at fremme integrationen af 
de dårligst stillede i samfundet og for at 
mindske ulighederne i hele EU.

Or. it

Ændringsforslag 1422
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forelægger en udtalelse 
fra de nationale ligestillingsorganer om 
de foranstaltninger, der er omhandlet i nr. 
ii) og iii), samtidig med forslaget til et 
operationelt program under målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 1423
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forelægger en udtalelse 
fra de nationale ligestillingsorganer om de 
foranstaltninger, der er omhandlet i nr. ii) 
og iii), samtidig med forslaget til et 
operationelt program under målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse.

Medlemsstaterne forelægger en udtalelse 
fra de nationale ligestillingsorganer og 
partnere jf. artikel 5 i denne forordning
om de foranstaltninger, der er omhandlet i 
nr. i), ii) og iii), sammen med forslaget til 
et operationelt program under målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse.

Or. en

Ændringsforslag 1424
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 87 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

artikel 87a
Indhold i og vedtagelse af makroregionale 

udviklingsfonde i henhold til det 
makroregionale samarbejdsmål

(1) Et operationelt program omfatter 
prioriterede felter. Et prioriteret felt skal 
svare til det tematiske mål i 
overensstemmelse med den godkendte 
makroregionale strategi og omfatter en 
eller flere investeringsprioriteringer fra 
dette tematiske mål, som er anført i 
reglerne for hver fond. 
Investeringsprioriteringer kan 
kombineres.
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(2) Det makroregionale 
udviklingsfondsprogram fastsætter 
følgende:
(a) en strategi for, hvordan det 
makroregionale udviklingsfondsprogram 
bidrager til Unionens strategi for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
herunder:
i) en identifikation af behov vedrørende 
de udfordringer, der er identificeret i de 
landespecifikke henstillinger og de 
overordnede retningslinjer for 
medlemsstaternes og Unionens 
økonomiske politikker jf. artikel 121, stk.
2, og rådshenstillingerne, som 
medlemsstaterne tager hensyn til i deres 
beskæftigelsespolitikker som vedtaget i 
henhold til traktatens artikel 148, stk. 4, 
under hensyntagen til nationale og 
regionale behov
ii) en begrundelse for valget af tematiske 
mål og modsvarende 
investeringsprioriteter under hensyntagen 
til traktaten som indgået af en gruppe af 
medlemsstater, der opretter en 
makroregional udviklingsfond, og 
resultaterne af forhåndsevalueringerne
b) for hvert prioriteret felt:
i) investeringsprioriteringer og 
modsvarende specifikke målsætninger
ii) de fælles og specifikke output- og 
resultatindikatorer og, hvor det er 
relevant, en referenceværdi og en 
kvantificeret målværdi i overensstemmelse 
med de fondsspecifikke regler
iii) en beskrivelse af de aktioner, der skal 
støttes, herunder identifikation af de 
vigtigste målgrupper, specifikke 
geografiske områder, der fokuseres på, og 
typer af støttemodtagere, hvor det er 
relevant, og den planlagte anvendelse af 
finansielle instrumenter
iv) de modsvarende 
interventionskategorier baseret på en 
nomenklatur, der vedtages af 
Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter efter 
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undersøgelsesproceduren i artikel 141, 
stk. 3, og en vejledende fordeling af de 
programmerede midler
c) bidraget til den integrerede tilgang til 
territorial udvikling som fastlagt i 
traktaten indgået mellem en gruppe af 
medlemsstater, der opretter en 
makroregional udviklingsfond, herunder:
i) de mekanismer, der sikrer 
koordineringen mellem fondene, Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne (ELFUL), Den 
Europæiske Hav- og Fiskerifond (EMFF) 
andre nationale og EU-
finansieringsinstrumenter samt Den 
Europæiske Investeringsbank (EIB)
ii) hvis det er relevant, en planlagt 
integreret tilgang til den territoriale 
udvikling af byområder, landdistrikter, 
kystområder og fiskeriområder og 
områder med særlige territoriale 
karakteristika, navnlig ordninger for 
gennemførelse af artikel 28 og 29
iii) listen over byer, hvor integrerede 
aktioner for bæredygtig byudvikling vil 
blive gennemført, den vejledende årlige 
tildeling af EFRU-støtte til disse aktioner, 
herunder midlerne uddelegeret til byer 
med henblik på forvaltning i henhold til 
artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) nr. 
[EFRU] og den vejledende årlige tildeling 
af ESF-støtte til integrerede aktioner
iv) identifikation af de områder, hvor der 
skal gennemføres lokaludvikling styret af 
lokalsamfundet
v) ordninger for interregionale og 
tværnationale foranstaltninger med
modtagere fra mindst én anden 
medlemsstat
vi) bidraget fra de planlagte 
interventioner hen imod makroregionale 
strategier og havområdestrategier
d) bidraget til den integrerede tilgang som 
fastlagt i aftalen mellem de 
medlemslande. der opretter en 
makroregional udviklingsfond for at 
imødekomme de specifikke behov i de 
geografiske områder, der er mest berørte 
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af fattigdom, med særligt fokus på 
marginaliserede befolkningsgrupper, og 
den vejledende finansielle tildeling
e) ordninger, der skal sikre en effektiv 
gennemførelse af fondene, herunder:
i) en resultatramme i overensstemmelse 
med artikel 19, stk. 1
ii) for hver forhåndsbetingelse, som ikke 
er opfyldt på datoen for forelæggelsen af 
partnerskabsaftalen og det operationelle 
program, en beskrivelse af 
foranstaltningerne for at opfylde 
forhåndsbetingelsen i overensstemmelse 
med bilag V og en tidsplan for 
gennemførelse deraf
iii) de foranstaltninger, der træffes for at 
inddrage partnere i udarbejdelsen af den 
makroregionale udviklingsfond og 
partnernes rolle i gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen af de 
makroregionale udviklingsfonde
f) ordninger, der skal sikre en effektiv 
gennemførelse af fondene, herunder:
i) den planlagte anvendelse af teknisk 
bistand, herunder foranstaltninger til 
styrkelse af myndighedernes og 
støttemodtagernes administrative 
kapacitet med de relevante oplysninger, 
som nævnt i stk. 2, litra b), for det 
pågældende prioriterede felt
ii) en vurdering af den administrative 
byrde for støttemodtagerne og de 
planlagte foranstaltninger til at nå en 
reduktion med angivelse af mål
iii) en liste over større projekter, hvor 
hovedarbejderne forventes påbegyndt 
senest den 1. januar 2018
g) en finansieringsplan indeholdende to 
tabeller:
i) en tabel med angivelse for hvert år, jf. 
artikel 53, 110 og 111, af den samlede 
bevilling, der påtænkes afsat som bidrag 
fra hver fond
ii) en tabel, som for hele 
programmeringsperioden angiver den 
samlede støttebevilling fra fondene eller 
fra andre offentlige midler fra 
medlemsstaterne, hvormed der med 
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udgangspunkt i traktaten oprettes en 
makroregional udviklingsfond, og 
tiltrædende stater til den traktat, der 
oprettede den makroregionale 
udviklingsfond for det pågældende 
makroregionale udviklingsfondsprogram, 
og for hvert prioriteret felt og delprioritet. 
Hvor finansieringen også udgøres af 
offentlig finansiering fra de 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond med 
udgangspunk i traktaten, og tiltrædende 
stater til den traktat, der oprettede den 
makroregionale udviklingsfond, giver 
tabellen en vejledende fordeling mellem 
disse komponenter. Til orientering 
fremgår EIB's påtænkte deltagelse af 
tabellen
h) gennemførelsesbestemmelserne for det 
makroregionale udviklingsfondsprogram, 
herunder:
i) identifikation af godkendelsesorganet, 
forvaltningsmyndigheden, 
attesteringsmyndigheden og, hvis det er 
relevant, revisionsmyndigheden
ii) identifikation af det organ, hvortil 
betalinger foretages af Kommissionen.
(3) Hvert makroregionale 
udviklingsfondsprogram skal indeholde:
i) en beskrivelse af særlige 
foranstaltninger, der tager hensyn til 
miljøbeskyttelseskrav, 
ressourceeffektivitet, modvirkning af og 
tilpasning til klimaforandringer, 
modstandsdygtighed over for katastrofer 
og risikoforebyggelse og -styring i 
forbindelse med udvælgelsen af 
operationer
ii) en beskrivelse af specifikke 
foranstaltninger for at fremme lige 
muligheder og forhindre enhver 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering 
under udarbejdelsen, udformningen og 
gennemførelsen af det operationelle 
program navnlig i forbindelse med 
adgang til finansiering ved at tage hensyn 
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til behovene hos de forskellige 
målgrupper med risiko for en sådan 
forskelsbehandling og navnlig kravene 
om at sikre tilgængelighed for 
handicappede personer
iii) en beskrivelse af EU's bidrag til 
fremme af ligestilling mellem mænd og 
kvinder og, hvis det er relevant, de 
ordninger, der skal sikre integreringen af 
kønsaspektet i det operationelle program 
og operationen.
Den gruppe af medlemsstater, der 
oprettede en makroregional 
udviklingsfond, skal forelægge en 
udtalelse fra de nationale 
ligestillingsorganer om 
foranstaltningerne i nr. (ii) og (iii) med 
forslaget til et makroregionalt 
udviklingsfondsprogram i henhold til det 
makroregionale samarbejdsmål.
(4) Gruppen af medlemsstater, der har 
oprettet en makroregional udviklingsfond, 
udarbejder et udkast til et makroregionalt 
udviklingsfondsprogram i henhold til den 
model, som er vedtaget af Kommissionen.
Kommissionen vedtager denne model ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages i 
henhold til rådgivningsproceduren i 
artikel 143, stk. 2.
(5) Kommissionen vedtager en afgørelse i 
form af gennemførelsesretsakter om 
godkendelse af det operationelle program.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringen af den innovative del af den fælles strategiske ramme og af 
det konkrete makroregionale samarbejde baseret på dialog og konsensus mellem de 
medlemsstater, der opretter en makroregional udviklingsfond med udgangspunkt i traktaten, 
eller stater, som tiltræder traktaten ved oprettelse af en makroregional udviklingsfond.

Ændringsforslag 1425
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine
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Forslag til forordning
Del 3 – artikel 88 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EFRU og ESF kan som supplement og 
inden for en grænse på 5 % af EU-midlerne 
til hvert prioriteret felt i et operationelt 
program finansiere en del af en operation, 
hvortil udgifter er berettiget til støtte fra 
den anden fond på grundlag af den 
pågældende fonds regler for 
støtteberettigelse, forudsat at de er 
nødvendige for en tilfredsstillende 
gennemførelse af operationen og er direkte 
knyttet til denne.

2. EFRU og ESF kan som supplement og 
inden for en grænse på 10 % af EU-
midlerne til hvert prioriteret felt i et 
operationelt program finansiere en del af 
en operation, hvortil udgifter er berettiget 
til støtte fra den anden fond på grundlag af 
den pågældende fonds regler for 
støtteberettigelse, forudsat at de er 
nødvendige for en tilfredsstillende 
gennemførelse af operationen og er direkte 
knyttet til denne.

Or. en

Ændringsforslag 1426
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 88 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EFRU og ESF kan som supplement og 
inden for en grænse på 5 % af EU-midlerne 
til hvert prioriteret felt i et operationelt 
program finansiere en del af en operation, 
hvortil udgifter er berettiget til støtte fra 
den anden fond på grundlag af den 
pågældende fonds regler for 
støtteberettigelse, forudsat at de er 
nødvendige for en tilfredsstillende 
gennemførelse af operationen og er direkte 
knyttet til denne.

2. EFRU og ESF kan som supplement og 
inden for en grænse på 10 % af EU-
midlerne til et prioriteret felt af et 
operationelt program i tilfælde, hvor det 
prioriterede felt svarer til muligheder, der 
er fastlagt i stk. 1, litra b) i artikel 87 og 
op til en grænse på 20 % af EU-midlerne 
til hvert et prioriteret felt i et operationelt 
program - i tilfælde. hvor det prioriterede 
felt svarer til den mulighed, der er fastlagt 
i stk. 1, litra c), i artikel 87- finansiere en 
del af en operation, hvortil udgifter er 
berettiget til støtte fra den anden fond på 
grundlag af den pågældende fonds regler 
for støtteberettigelse, forudsat at de er
nødvendige for en tilfredsstillende 
gennemførelse af operationen og er direkte 



PE491.056v01-00 166/172 AM\903905DA.doc

DA

knyttet til denne.

Or. en

Ændringsforslag 1427
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 88 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EFRU og ESF kan som supplement og 
inden for en grænse på 5 % af EU-midlerne 
til hvert prioriteret felt i et operationelt 
program finansiere en del af en operation, 
hvortil udgifter er berettiget til støtte fra 
den anden fond på grundlag af den 
pågældende fonds regler for 
støtteberettigelse, forudsat at de er 
nødvendige for en tilfredsstillende 
gennemførelse af operationen og er direkte 
knyttet til denne.

2. EFRU og ESF kan som supplement og 
inden for en grænse på 20 % af EU-
midlerne til hvert prioriteret felt i et 
operationelt program finansiere en del af 
en operation, hvortil udgifter er berettiget 
til støtte fra den anden fond på grundlag af 
den pågældende fonds regler for 
støtteberettigelse, forudsat at de er 
nødvendige for en tilfredsstillende 
gennemførelse af operationen og er direkte 
knyttet til denne.

Or. de

Ændringsforslag 1428
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 88 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EFRU og ESF kan som supplement og 
inden for en grænse på 5 % af EU-midlerne 
til hvert prioriteret felt i et operationelt 
program finansiere en del af en operation, 
hvortil udgifter er berettiget til støtte fra 
den anden fond på grundlag af den 
pågældende fonds regler for 
støtteberettigelse, forudsat at de er 
nødvendige for en tilfredsstillende 

2. EFRU og ESF kan som supplement og 
inden for en grænse på 20 % af EU-
midlerne til hvert prioriteret felt i et 
operationelt program finansiere en del af 
en operation, hvortil udgifter er berettiget 
til støtte fra den anden fond på grundlag af 
den pågældende fonds regler for 
støtteberettigelse, forudsat at de er 
nødvendige for en tilfredsstillende 
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gennemførelse af operationen og er direkte 
knyttet til denne.

gennemførelse af operationen og er direkte 
knyttet til denne.

Or. en

Ændringsforslag 1429
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 88 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EFRU og ESF kan som supplement og 
inden for en grænse på 5 % af EU-midlerne 
til hvert prioriteret felt i et operationelt 
program finansiere en del af en operation, 
hvortil udgifter er berettiget til støtte fra 
den anden fond på grundlag af den 
pågældende fonds regler for 
støtteberettigelse, forudsat at de er 
nødvendige for en tilfredsstillende 
gennemførelse af operationen og er direkte 
knyttet til denne.

2. EFRU og ESF kan som supplement og 
inden for en grænse på 10 % af EU-
midlerne til hvert prioriteret felt i et 
operationelt program finansiere en del af 
en operation, hvortil udgifter er berettiget 
til støtte fra den anden fond på grundlag af 
den pågældende fonds regler for 
støtteberettigelse, forudsat at de er 
nødvendige for en tilfredsstillende 
gennemførelse af operationen og er direkte 
knyttet til denne.

Or. es

Ændringsforslag 1430
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 88 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EFRU og ESF kan som supplement og 
inden for en grænse på 5 % af EU-midlerne 
til hvert prioriteret felt i et operationelt 
program finansiere en del af en operation, 
hvortil udgifter er berettiget til støtte fra 
den anden fond på grundlag af den 
pågældende fonds regler for 
støtteberettigelse, forudsat at de er 
nødvendige for en tilfredsstillende 

2. EFRU og ESF kan som supplement og 
inden for en grænse på 15 % af EU-
midlerne til hvert prioriteret felt i et 
operationelt program finansiere en del af 
en operation, hvortil udgifter er berettiget 
til støtte fra den anden fond på grundlag af 
den pågældende fonds regler for 
støtteberettigelse, forudsat at de er 
nødvendige for en tilfredsstillende 
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gennemførelse af operationen og er direkte 
knyttet til denne.

gennemførelse af operationen og er direkte 
knyttet til denne.

Or. en

Ændringsforslag 1431
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 88 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på 
programmer under målet om europæisk 
territorialt samarbejde.

3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på 
programmer under målet om europæisk 
territorialt samarbejde eller til 
makroregionale 
udviklingsfondprogrammer, som er en del 
af det makroregionale samarbejdsmål.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringen af den innovative del af den fælles strategiske ramme og af 
det konkrete makroregionale samarbejde baseret på dialog og konsensus mellem de 
medlemsstater, der opretter en makroregional udviklingsfond med udgangspunkt i traktaten, 
eller stater, som tiltræder traktaten ved oprettelse af en makroregional udviklingsfond.

Ændringsforslag 1432
Marian Harkin, Catherine Bearder

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 89 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Operationelle programmer med støtte fra 
Samhørighedsfonden udarbejdes på 
nationalt niveau.

Operationelle programmer med støtte fra 
Samhørighedsfonden udarbejdes på 
nationalt niveau.

Operationelle programmer, der fokuserer 
på, at sårbare grupper, såsom unge, 
kvinder, migranter, langtidsledige, ældre, 
handicappede og etniske minoriteter, skal 
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være berettigede til at virke i en 
medlemsstat, hvor de ikke er 
hjemmehørende.

Or. en

Ændringsforslag 1433
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 89 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Operationelle programmer, der fokuserer 
på, at sårbare grupper, såsom unge, 
kvinder, migranter, langtidsledige, ældre, 
handicappede og etniske minoriteter, skal 
være berettigede til at virke i en 
medlemsstat, hvor de ikke er 
hjemmehørende.

Or. xm

Begrundelse

Foranstaltninger, der rettet mod de mest udsattes behov for at være berettiget til at virke i en 
medlemsstat, hvor de ikke hører hjemme, har påvist merværdien ved integration af udsatte 
grupper på tværs af regioner.

Ændringsforslag 1434
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 90 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som led i et eller flere operationelle 
programmer kan EFRU og 
Samhørighedsfonden yde støtte til en 
operation, der omfatter en række arbejder, 
aktiviteter eller tjenesteydelser, der i sig 
selv tager sigte på udførelse af en 

Som led i et eller flere operationelle 
programmer kan EFRU og 
Samhørighedsfonden yde støtte til en 
operation, der omfatter en række arbejder, 
aktiviteter eller tjenesteydelser, der i sig 
selv tager sigte på udførelse af en 
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uopdelelig opgave af præcis økonomisk 
eller teknisk art, som har tydeligt fastlagte 
mål, og hvortil de samlede udgifter 
overstiger 50 000 000 EUR (i det følgende 
benævnt "stort projekt"). Finansielle 
instrumenter betragtes ikke som store 
projekter.

uopdelelig opgave af præcis økonomisk 
eller teknisk art, som har tydeligt fastlagte 
mål, og hvortil de samlede 
støtteberettigede udgifter overstiger 
50 000 000 EUR, og i tilfælde af 
operationer, som bidrager til det tematiske 
mål i henhold til artikel 9, stk. 7, hvor de 
samlede støtteberettigede udgifter 
overstiger 75 000 000 EUR (i det følgende 
benævnt "stort projekt"). Finansielle 
instrumenter betragtes ikke som store 
projekter.

Or. en

Ændringsforslag 1435
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 90 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som led i et eller flere operationelle 
programmer kan EFRU og 
Samhørighedsfonden yde støtte til en 
operation, der omfatter en række arbejder, 
aktiviteter eller tjenesteydelser, der i sig 
selv tager sigte på udførelse af en 
uopdelelig opgave af præcis økonomisk 
eller teknisk art, som har tydeligt fastlagte 
mål, og hvortil de samlede udgifter 
overstiger 50 000 000 EUR (i det følgende 
benævnt "stort projekt"). Finansielle 
instrumenter betragtes ikke som store 
projekter.

Som led i et eller flere operationelle 
programmer eller makroregionale 
udviklingsfondprogrammer kan EFRU og
Samhørighedsfonden yde støtte til en 
operation, der omfatter en række arbejder, 
aktiviteter eller tjenesteydelser, der i sig 
selv tager sigte på udførelse af en 
uopdelelig opgave af præcis økonomisk 
eller teknisk art, som har tydeligt fastlagte 
mål, og hvortil de samlede udgifter 
overstiger 50 000 000 EUR (i det følgende 
benævnt "stort projekt"). Finansielle 
instrumenter betragtes ikke som store 
projekter. Alle makroregionale projekter, 
der støttes af makroregionale 
udviklingsfondprogrammer, skal 
overholde kravene i klassificeringen af 
større projekter.

Or. sk
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Begrundelse

Under hensyntagen til ændringen af den innovative del af den fælles strategiske ramme og af 
det konkrete makroregionale samarbejde baseret på dialog og konsensus mellem de 
medlemsstater, der opretter en makroregional udviklingsfond med udgangspunkt i traktaten, 
eller stater, som tiltræder traktaten ved oprettelse af en makroregional udviklingsfond med 
direkte indvirkning på vækst og beskæftigelse via gennemførelsen af større multinationale 
makroregionale projekter.

Ændringsforslag 1436
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 90 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som led i et eller flere operationelle 
programmer kan EFRU og 
Samhørighedsfonden yde støtte til en 
operation, der omfatter en række arbejder, 
aktiviteter eller tjenesteydelser, der i sig 
selv tager sigte på udførelse af en 
uopdelelig opgave af præcis økonomisk 
eller teknisk art, som har tydeligt fastlagte 
mål, og hvortil de samlede udgifter 
overstiger 50 000 000 EUR (i det følgende 
benævnt "stort projekt"). Finansielle 
instrumenter betragtes ikke som store 
projekter.

Som led i et eller flere operationelle 
programmer kan EFRU og 
Samhørighedsfonden yde støtte til en 
operation, der omfatter en række arbejder, 
aktiviteter eller tjenesteydelser, der i sig 
selv tager sigte på udførelse af en 
uopdelelig opgave af præcis økonomisk 
eller teknisk art, som skaber 
arbejdspladser, og som har tydeligt 
fastlagte mål, og hvortil de samlede 
støtteberettigede udgifter overstiger 
50 000 000 EUR (i det følgende benævnt 
"stort projekt"). Finansielle instrumenter 
betragtes ikke som store projekter.

Or. pt

Begrundelse

Antallet af skabte arbejdspladser i forbindelse med større projekter bør tages i betragtning, 
som en påvisning af, at strukturfondene prioriterer stimulering af økonomisk aktivitet og 
jobskabelse af job. Det menes, at Kommissionen kun bør lade projekter med samlede 
støtteberettigede omkostninger på over 50 000 000 EUR komme i betragtning og ikke, når de 
samlede omkostninger (støtteberettigede og ikkestøtteberettigede investeringer) når dette 
beløb. Formålet er at forenkle ansøgningsprocessen for støttemodtageren.
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Ændringsforslag 1437
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 90 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I mere udviklede regioner er storprojekter 
støtteberettiget, når deres hovedfokus er 
på infrastruktur, i henhold til artikel 9. 
stk. 7; 

Or. de


