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Ændringsforslag 1438
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 91 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaten eller 
forvaltningsmyndigheden forelægger 
Kommissionen følgende oplysninger om 
store projekter, så snart det forberedende 
arbejde er afsluttet:

Medlemsstaten, en gruppe af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond, eller 
forvaltningsmyndigheden forelægger 
Kommissionen følgende oplysninger om 
store projekter, så snart det forberedende 
arbejde er afsluttet:

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 aftaler at oprette en makroregional udviklingsfond, eller stater, der 
tiltræder en aftale om oprettelse af en makroregional udviklingsfond.

Ændringsforslag 1439
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 91 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en beskrivelse af og oplysninger om 
investeringen og dens lokalisering

b) en strategisk analyse, som indbefatter 
en beskrivelse af og oplysninger om 
investeringen, lokalisering og om hvordan 
den vil bidrage til at løfte økonomien og 
den regionale udvikling;

Or. pt

Begrundelse

Da strukturfondene sigter mod at garantere en større økonomisk, social og territorial 
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samhørighed i medlemsstaterne og deres regioner, er det vigtigt at forstå hvorledes store 
projekter bidrager til at fremme den økonomiske aktivitet og udviklingen i regioner, hvor 
disse investeringer foretages.

Ændringsforslag 1440
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 91 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) oplysninger om de feasibility-
undersøgelser, der er foretaget, herunder en 
analyse af alternativer, resultater og 
uafhængig kvalitetskontrol

d) oplysninger om de feasibility-
undersøgelser, der er foretaget, herunder en 
analyse af alternativer, resultater og 
uafhængig kvalitetskontrol, de langsigtede 
sociale virkninger, de langsigtede 
virkninger for de offentlige budgetter og 
sammenhængen med den bæredygtige 
udvikling på regionalt og lokalt plan

Or. en

Ændringsforslag 1441
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 91 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) en cost-benefit-analyse, herunder en 
økonomisk og finansiel analyse, og en 
risikovurdering

e) en cost-benefit-analyse, herunder en 
økonomisk og finansiel analyse, en 
analyse af anvendelsen af princippet om, 
at forureneren betaler, og om 
internalisering af eksterne miljømæssige 
og sociale omkostninger og en 
risikovurdering

Or. en
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Ændringsforslag 1442
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 91 – stk. 1 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) en analyse af miljøvirkningerne under 
hensyntagen til behovene for modvirkning 
af og tilpasning til klimaforandringer og 
modstandsdygtighed over for katastrofer

f) en analyse af miljøvirkningerne i 
henhold til direktiv 85/337/EØF og 
97/11/EF under hensyntagen til behovene 
for modvirkning af og tilpasning til 
klimaforandringer, beskyttelse af 
biodiversitet, ressourceeffektivitet og 
modstandsdygtighed over for katastrofer

Or. en

Ændringsforslag 1443
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 91 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) beskrivelsen af fremgangsmåden for, 
omfanget af og resultatet af inddragelsen 
af partnerne i forberedelsen af store 
projekter

Or. en

Ændringsforslag 1444
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 91 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) en beskrivelse af den offentlige 
høringsproces, som foreslås til udvikling 
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og gennemførelse af det store projekt

Or. en

Ændringsforslag 1445
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 91 – stk. 1 – afsnit 1 – litra i a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) en beskrivelse af fremgangsmåden for, 
omfanget af og resultatet af inddragelsen 
af partnerne i beslutningen om det store 
projekt

Or. en

Ændringsforslag 1446
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 91 – stk. 1 – afsnit 1 – litra i a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) en beskrivelse af, hvordan og i hvilket 
omfang de i artikel 5 omtalte partnere er 
involveret i beslutningen om store 
projekter, herunder en liste over de 
involverede partnere, hvordan de er 
udvalgt, deres ansvar og deres syn på 
programmets indhold og på anvendelsen 
af partnerskabsprincippet

Or. en

Ændringsforslag 1447
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Forslag til forordning
Tredje del – artikel 91 – stk. 1 – afsnit 1 – litra i b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ib) en beskrivelse af, hvordan og i hvilket 
omfang offentligheden er blevet hørt om 
forberedelsen og gennemførelsen af det 
store projekt.

Or. en

Ændringsforslag 1448
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 91 – stk. 1 – afsnit 1 – litra i b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ib) en beskrivelse af den offentlige 
høringsproces, som foreslås til udvikling 
og gennemførelse af de store projekter

Or. en

Ændringsforslag 1449
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 91 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fastlægger vejledende 
retningslinjer for den metode, der skal 
anvendes til at udføre den cost-benefit-
analyse, der er omhandlet i litra e) ovenfor, 
efter proceduren i artikel 143, stk. 2.

Kommissionen kan bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter, hvori man 
fastlægger den metode, der skal anvendes 
til at udføre den cost-benefit-analyse, der er 
omhandlet i litra e) ovenfor, efter 
proceduren i artikel 143, stk. 2.

Or. en
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Begrundelse

Vedtagelsen af metodologien er en generel foranstaltning, som skal supplere visse ikke-
væsentlige bestemmelser i basisretsakten.

Ændringsforslag 1450
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 91 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Store projekter, der forelægges for 
Kommissionen med henblik på 
godkendelse, skal være indeholdt i listen 
over store projekter i et operationelt 
program. Listen skal tages op til revision 
af medlemsstaten eller 
forvaltningsmyndigheden to år efter 
vedtagelsen af et operationelt program og 
kan efter anmodning fra medlemsstaten 
justeres efter proceduren artikel 26, stk. 2, 
navnlig for at medtage store projekter 
med forventet fuldendelse inden 
udgangen af 2022.

2. Store projekter, der forelægges for 
Kommissionen med henblik på 
godkendelse, skal være indeholdt i listen 
over store projekter i et operationelt 
program. Store projekter kan ligeledes 
godkendes i løbet af 
programmeringsperioden.

Or. en

Begrundelse

Som følge af den specifikke karakter af store projekter bør medlemsstaternes revision af disse 
gennemføres uden uforholdsmæssige begrænsninger.

Ændringsforslag 1451
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 91 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Store projekter, der forelægges for 
Kommissionen med henblik på 

2. Store projekter, der forelægges for 
Kommissionen med henblik på 
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godkendelse, skal være indeholdt i listen
over store projekter i et operationelt 
program. Listen skal tages op til revision af 
medlemsstaten eller 
forvaltningsmyndigheden to år efter 
vedtagelsen af et operationelt program og 
kan efter anmodning fra medlemsstaten 
justeres efter proceduren artikel 26, stk. 2, 
navnlig for at medtage store projekter med 
forventet fuldendelse inden udgangen af 
2022.

godkendelse, skal være indeholdt i den 
ikke-udtømmende liste over store projekter 
i et operationelt program. Listen skal tages 
op til revision af medlemsstaten eller 
forvaltningsmyndigheden to år efter 
vedtagelsen af et operationelt program og 
kan efter anmodning fra medlemsstaten 
justeres efter proceduren artikel 26, stk. 2, 
navnlig for at medtage store projekter med 
forventet fuldendelse inden udgangen af 
2022.

Or. en

Ændringsforslag 1452
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 91 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Store projekter, der forelægges for 
Kommissionen med henblik på 
godkendelse, skal være indeholdt i listen 
over store projekter i et operationelt 
program. Listen skal tages op til revision 
af medlemsstaten eller 
forvaltningsmyndigheden to år efter 
vedtagelsen af et operationelt program og 
kan efter anmodning fra medlemsstaten 
justeres efter proceduren artikel 26, stk. 2, 
navnlig for at medtage store projekter med 
forventet fuldendelse inden udgangen af 
2022.

2. Store projekter, der forelægges for 
Kommissionen med henblik på 
godkendelse, skal være indeholdt i listen 
over store projekter i et operationelt 
program. Store projekter kan ligeledes 
godkendes i løbet af 
programmeringsperioden. De forudsete 
udgifter til et stort projekt kan anmeldes 
allerede inden Kommissionens 
godkendelse. Store projekter, der skal 
være fuldendt inden udgangen af 2022.

Or. fr

Begrundelse

Når godkendelse kan finde sted i løbet af perioden, og betalingsanmodninger kan anmeldes 
inden Kommissionens godkendelse af store projekter såvel som i den indeværende periode, 
bliver gennemførelsen heraf forenklet og mere effektiv.
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Ændringsforslag 1453
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 91 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Store projekter, der forelægges for 
Kommissionen med henblik på
godkendelse, skal være indeholdt i listen 
over store projekter i et operationelt 
program. Listen skal tages op til revision 
af medlemsstaten eller 
forvaltningsmyndigheden to år efter 
vedtagelsen af et operationelt program og 
kan efter anmodning fra medlemsstaten 
justeres efter proceduren artikel 26, stk. 2, 
navnlig for at medtage store projekter 
med forventet fuldendelse inden udgangen 
af 2022.

2. Store projekter, der forelægges for 
Kommissionen med henblik på 
godkendelse, skal så vidt muligt være 
indeholdt i listen over store projekter i et 
operationelt program. Store projekter kan 
ligeledes godkendes i løbet af 
programmeringsperioden. Udgifterne til 
et stort projekt kan indberettes, inden 
projektet er godkendt af Kommissionen.
Store projekter skal være afsluttet inden 
udgangen af 2022.

Or. en

Begrundelse

Vi ønsker, at store projekter, der indgives i løbet af programmeringsperioden, skal kunne 
iværksættes, uden at man skal vente på Kommissionens godkendelse, som foreslået under den 
nuværende programmeringsperiode. Vi opfordrer til, at der gives mulighed for at anmelde 
udgiften, inden det store projekt godkendes af Kommissionen, for at undgå, at starten på 
operationerne forsinkes.

Ændringsforslag 1454
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 91 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Makroregionale projekter, der 
indgives til styrelsesrådet for den 
makroregionale udviklingsfond til 
godkendelse, skal stå på listen over 
makroregionale projekter, der er 
indeholdt i programmet for den 
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makroregionale udviklingsfond. Gruppen 
af medlemsstater, der har oprettet den 
makroregionale udviklingsfond, eller 
styrelsesrådet for den makroregionale 
udviklingsfond skal kontrollere listen to 
år efter vedtagelsen af programmet for 
den makroregionale udviklingsfond. Efter 
anmodning fra gruppen af medlemsstater 
kan listen revideres med det hovedformål 
at medtage makroregionale projekter, der 
ventes afsluttet ved udgangen af 2022.

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 aftaler at oprette en makroregional udviklingsfond, eller stater, der 
tiltræder en aftale om oprettelse af en makroregional udviklingsfond.

Ændringsforslag 1455
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 92 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I forbindelse med vurdering af store 
projekter vurderer Kommissionen, 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 
driftsmæssige udflytninger inden for 
unionen.

Or. de

Ændringsforslag 1456
Mojca Kleva
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Forslag til forordning
Tredje del – artikel 92 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager en afgørelse i 
form af en gennemførelsesretsakt senest tre 
måneder efter datoen for forelæggelse af 
oplysninger om godkendelse af et stort 
projekt i henhold til artikel 91. I denne 
afgørelse fastlægges den fysiske genstand, 
det beløb, som medfinansieringssatsen for 
det prioriterede felt finder anvendelse på, 
fysiske og finansielle indikatorer for 
overvågning af fremskridt og det store 
projekts forventede bidrag til målene i de(t) 
pågældende prioriterede felt(er). En 
godkendelsesafgørelse er betinget af, at 
den første bygge- og anlægskontrakt er 
indgået senest to år efter datoen for 
afgørelsen.

2. Kommissionen vedtager en afgørelse om 
godkendelse af et stort projekt i form af en 
gennemførelsesretsakt senest tre måneder 
efter datoen for forelæggelse af 
oplysninger om godkendelse af et stort 
projekt i henhold til artikel 91. I denne 
afgørelse fastlægges den fysiske genstand, 
det beløb, som medfinansieringssatsen for 
det prioriterede felt finder anvendelse på, 
fysiske og finansielle indikatorer for 
overvågning af fremskridt og det store 
projekts forventede bidrag til målene i de(t) 
pågældende prioriterede felt(er). En 
godkendelsesafgørelse fra Kommissionen 
er betinget af, at den første bygge- og 
anlægskontrakt er indgået eller i 
forbindelse med operationer, der 
gennemføres under PPP-strukturer 
underskrivelsen af PPP-kontrakten 
mellem den offentlige myndighed og det 
privatretlige organ senest to år efter 
godkendelsesdatoen. Efter en behørigt 
begrundet anmodning fra medlemsstaten, 
navnlig i forbindelse med forsinkelser, der 
skyldes administrative og retlige 
procedurer i forbindelse med 
gennemførelsen af store projekter, og som 
indgives inden for den treårige periode, 
kan Kommissionen vedtage en afgørelse i 
form af en delegeret retsakt om 
forlængelse af perioden med højst to år.

Or. en

Ændringsforslag 1457
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
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Tredje del – artikel 92 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager en afgørelse i 
form af en gennemførelsesretsakt senest tre 
måneder efter datoen for forelæggelse af 
oplysninger om godkendelse af et stort 
projekt i henhold til artikel 91. I denne 
afgørelse fastlægges den fysiske genstand, 
det beløb, som medfinansieringssatsen for 
det prioriterede felt finder anvendelse på, 
fysiske og finansielle indikatorer for 
overvågning af fremskridt og det store 
projekts forventede bidrag til målene i de(t) 
pågældende prioriterede felt(er). En 
godkendelsesafgørelse er betinget af, at 
den første bygge- og anlægskontrakt er 
indgået senest to år efter datoen for 
afgørelsen.

2. Kommissionen vedtager en afgørelse i 
form af en gennemførelsesretsakt senest tre 
måneder efter datoen for forelæggelse af 
oplysninger om godkendelse af et stort 
projekt i henhold til artikel 91. I denne 
afgørelse fastlægges den fysiske genstand, 
det beløb, som medfinansieringssatsen for 
det prioriterede felt finder anvendelse på, 
fysiske og finansielle indikatorer for 
overvågning af fremskridt og det store 
projekts forventede bidrag til målene i de(t) 
pågældende prioriterede felt(er). 
Kommissionens godkendelse i henhold til 
92, stk. 1, og 92, stk. 2, er betinget af, at 
den første bygge- og anlægskontrakt er 
indgået eller i forbindelse med 
operationer, der gennemføres under PPP-
strukturer, underskrivelsen af PPP-
kontrakten mellem den offentlige 
myndighed og det privatretlige organ
senest tre år efter godkendelsesdatoen.
Efter en behørigt begrundet anmodning 
fra medlemsstaten, navnlig i forbindelse 
med forsinkelser, der skyldes 
administrative og retlige procedurer i 
forbindelse med gennemførelsen af store 
projekter, og som indgives inden for den 
treårige periode, kan Kommissionen 
vedtage en afgørelse i form af en 
gennemførelsesretsakt om forlængelse af 
perioden med højst to år.

Or. en

Ændringsforslag 1458
Evgeni Kirilov

Forslag til forordning
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Tredje del – artikel 92 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Udgifter til store projekter kan 
medtages i betalingsanmodninger efter 
indsendelse af et stort projekt til 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 1459
Evgeni Kirilov

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 92 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen afviser at yde støtte 
fra fondene til et givent stort projekt, giver 
den medlemsstaten en begrundelse herfor 
inden for den tidsfrist, der er fastsat i stk. 2.

3. Hvis Kommissionen afviser at yde støtte 
fra fondene til et givent stort projekt, giver 
den medlemsstaten en begrundelse herfor 
inden for den tidsfrist, der er fastsat i stk. 2.
Betalingsanmodninger efter vedtagelsen 
af Kommissionens afgørelse skal 
korrigeres i overensstemmelse hermed.

Or. en

Ændringsforslag 1460
Evgeni Kirilov

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 92 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Udgifter til store projekter medtages 
ikke i betalingsanmodninger før 
Kommissionens vedtagelse af en 
godkendelsesafgørelse.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1461
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 92 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Udgifter til store projekter medtages 
ikke i betalingsanmodninger før
Kommissionens vedtagelse af en 
godkendelsesafgørelse.

4. Udgifter til store projekter kan medtages 
i betalingsanmodninger efter indsendelse 
af det store projekt til godkendelse i 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 1462
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 93 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En fælles handlingsplan er en operation, 
der fastlægges og forvaltes i forhold til de 
output og resultater, den skal realisere. Den 
omfatter en gruppe af projekter, der ikke 
omfatter levering af infrastruktur, og som 
gennemføres under støttemodtagerens 
ansvar som led i et eller flere operationelle 
programmer. Output og resultater af en 
fælles handlingsplan skal være aftalt 
mellem medlemsstaten og Kommissionen 
og skal bidrage til særlige mål under de 
operationelle programmer og danne 
grundlag for støtte fra fondene. Resultater 
skal henvise til den fælles handlingsplans 
direkte virkninger. Støttemodtageren skal 
være et offentligretligt organ. Fælles 
handlingsplaner betragtes ikke som store 
projekter.

1. En fælles handlingsplan er en operation, 
der fastlægges og forvaltes i forhold til de 
output og resultater, den skal realisere. Den 
omfatter en gruppe af projekter og 
makroregionale projekter, der ikke 
omfatter levering af infrastruktur, og som 
gennemføres under støttemodtagerens 
ansvar som led i et eller flere operationelle 
programmer for makroregionale 
udviklingsfonde. Output og resultater af en 
fælles handlingsplan skal være aftalt 
mellem medlemsstaten eller en gruppe af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond, og 
Kommissionen og skal bidrage til særlige 
mål under de operationelle programmer og 
danne grundlag for støtte fra fondene.
Resultater skal henvise til den fælles 
handlingsplans direkte virkninger. 
Støttemodtageren skal være et 
offentligretligt organ. Fælles 
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handlingsplaner betragtes ikke som store 
projekter.

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 aftaler at oprette en makroregional udviklingsfond, eller stater, der 
tiltræder en aftale om oprettelse af en makroregional udviklingsfond.

Ændringsforslag 1463
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 93 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den offentlige støtte, der tildeles til en 
fælles handlingsplan, skal udgøre mindst 
10 000 000 EUR, dog højst 20 % af den 
offentlige støtte til det eller de 
operationelle programmer, hvis dette beløb 
er mindre end 10 mio. EUR.

2. Den offentlige støtte, der tildeles til en 
fælles handlingsplan, skal udgøre mindst 
10 000 000 EUR, dog højst 20 % af den 
offentlige støtte til det eller de 
operationelle programmer, hvis dette beløb 
er mindre end 10 mio. EUR. Den 
offentlige støtte til en fælles 
handlingsplan pr. medlemsstat kan være 
minimum 5 000 000 EUR.

Or. en

Ændringsforslag 1464
Catherine Bearder

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 93 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En fælles handlingsplan er en operation, 
der fastlægges og forvaltes i forhold til de 
output og resultater, den skal realisere. Den 

1. En fælles handlingsplan er en operation, 
der fastlægges og forvaltes i forhold til de 
output og resultater, den skal realisere. Den 
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omfatter en gruppe af projekter, der ikke 
omfatter levering af infrastruktur, og som 
gennemføres under støttemodtagerens 
ansvar som led i et eller flere operationelle 
programmer. Output og resultater af en 
fælles handlingsplan skal være aftalt 
mellem medlemsstaten og Kommissionen 
og skal bidrage til særlige mål under de 
operationelle programmer og danne 
grundlag for støtte fra fondene. Resultater 
skal henvise til den fælles handlingsplans 
direkte virkninger. Støttemodtageren skal 
være et offentligretligt organ. Fælles 
handlingsplaner betragtes ikke som store 
projekter.

omfatter en gruppe af projekter og som 
gennemføres under støttemodtagerens 
ansvar, herunder lokale og regionale 
myndigheder, som led i et eller flere 
operationelle programmer. Output og 
resultater af en fælles handlingsplan skal 
være aftalt mellem medlemsstaten og 
Kommissionen og skal bidrage til særlige 
mål under de operationelle programmer og 
danne grundlag for støtte fra fondene. 
Resultater skal henvise til den fælles 
handlingsplans direkte virkninger. 
Støttemodtageren skal være et 
offentligretligt organ. Fælles 
handlingsplaner betragtes ikke som store 
projekter.

Or. en

Ændringsforslag 1465
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 93 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den offentlige støtte, der tildeles til en 
fælles handlingsplan, skal udgøre mindst 
10 000 000 EUR, dog højst 20 % af den 
offentlige støtte til det eller de 
operationelle programmer, hvis dette beløb 
er mindre end 10 mio. EUR.

2. Den offentlige støtte, der tildeles til en 
fælles handlingsplan, skal udgøre mindst 
5 000 000 EUR, dog højst 10 % af den 
offentlige støtte til det eller de 
operationelle programmer, hvis dette beløb 
er mindre end 5 mio. EUR.

Or. en

Ændringsforslag 1466
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
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Tredje del – artikel 93 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den offentlige støtte, der tildeles til en 
fælles handlingsplan, skal udgøre mindst 
10 000 000 EUR, dog højst 20 % af den 
offentlige støtte til det eller de 
operationelle programmer, hvis dette beløb 
er mindre end 10 mio. EUR.

2. Den offentlige støtte, der tildeles til en 
fælles handlingsplan, skal udgøre mindst 
XX XXX XXX EUR, dog højst 20 % af den 
offentlige støtte til det eller de 
operationelle programmer, hvis dette beløb 
er mindre end 10 mio. EUR.

Or. es

Ændringsforslag 1467
Catherine Bearder

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 93 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den offentlige støtte, der tildeles til en 
fælles handlingsplan, skal udgøre mindst 
10 000 000 EUR, dog højst 20 % af den 
offentlige støtte til det eller de 
operationelle programmer, hvis dette beløb 
er mindre end 10 mio. EUR.

2. Den offentlige støtte, der tildeles til en 
fælles handlingsplan, skal udgøre mindst 
5 000 000 EUR, dog højst 10 % af den 
offentlige støtte til det eller de 
operationelle programmer, hvis dette beløb 
er mindre end 5 mio. EUR.

Or. en

Ændringsforslag 1468
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 93 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 93a
Afgørelse om et stort projekt

(1) Styrelsesrådet for den makroregionale 
udviklingsfond skal vurdere et 
makroregionalt projekt på grundlag af 
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oplysningerne i artikel 91 med henblik på 
at fastslå, hvorvidt den foreslåede støtte 
fra fonden er begrundet.
(2) Styrelsesrådet for den makroregionale 
udviklingsfond skal træffe sin afgørelse 
senest tre måneder efter fremlæggelsen af 
de oplysninger, der danner grundlag for 
godkendelsen af et makroregionalt projekt 
i henhold til artikel 91. Afgørelsen skal 
indeholde en konkret beskrivelse af 
projektet, beløbet, der dækkes med 
finansieringssatsen for den prioriterede 
akse, fysiske og finansielle indikatorer for 
overvågning af fremskridt og de 
makroregionale projekters forventede 
bidrag til gennemførelsen af målene for 
de(n) prioriterede akse(r). En 
godkendelsesafgørelse er betinget af, at 
den første bygge- og anlægskontrakt er 
indgået senest to år efter datoen for 
afgørelsen.
(3) Hvis styrelsesrådet for den 
makroregionale udviklingsfond afviser at 
yde støtte fra fonden til et makroregionalt 
projekt, skal den give gruppen af 
medlemsstater, der har oprettet den 
makroregionale udviklingsfond,
meddelelse om årsagerne til afslaget 
inden den i stk. 2 angivne frist.
(4) Udgifter i forbindelse med 
makroregionale projekter må først 
medtages på betalingsanmodningerne, 
når styrelsesrådet for den makroregionale 
udviklingsfond har truffet en positiv 
beslutning.
(5) Styrelsesrådet for den makroregionale 
udviklingsfond underretter Kommissionen 
om sin afgørelse.

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 aftaler at oprette en makroregional udviklingsfond, eller stater, der 
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tiltræder en aftale om oprettelse af en makroregional udviklingsfond. Godkendelsen af 
makroregionale projekter er omfattet af den særlige ordning.

Ændringsforslag 1469
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 94 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaten, 
forvaltningsmyndigheden eller ethvert 
udpeget offentligretligt organ kan 
forelægge et forslag til en fælles 
handlingsplan på samme tid som eller efter 
forelæggelsen af de pågældende 
operationelle programmer. Det skal 
indeholde alle de elementer, der er 
omhandlet i artikel 95.

1. Medlemsstaten eller en gruppe af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond, 
forvaltningsmyndigheden eller ethvert 
udpeget offentligretligt organ kan 
forelægge et forslag til en fælles 
handlingsplan på samme tid som eller efter 
forelæggelsen af de pågældende 
operationelle programmer og programmer 
for makroregionale udviklingsfonde. Det 
skal indeholde alle de elementer, der er 
omhandlet i artikel 95.

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 
aftaler at oprette en makroregional 
udviklingsfond, eller stater, der tiltræder 
en aftale om oprettelse af en 
makroregional udviklingsfond.

Or. sk

Ændringsforslag 1470
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
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Tredje del – artikel 94 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En fælles handlingsplan skal omfatte en 
del af perioden mellem den 1. januar 2014 
og den 31. december 2022. Output og 
resultater af en fælles handlingsplan kan 
kun refunderes, hvis de opnås efter datoen 
for afgørelsen om godkendelse af den 
fælles handlingsplan og inden udgangen af 
den fastlagte gennemførelsesperiode.

2. En fælles handlingsplan skal omfatte 
hele programmeringsperioden eller en del 
af perioden mellem den 1. januar 2014 og 
den 31. december 2022. Output og 
resultater af en fælles handlingsplan kan 
kun refunderes, hvis de opnås efter datoen 
for afgørelsen om godkendelse af den 
fælles handlingsplan og inden udgangen af 
den fastlagte gennemførelsesperiode.

Or. en

Ændringsforslag 1471
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 95 – stk. 1 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) en analyse af de udviklingsbehov og
mål, der begrunder den fælles 
handlingsplan, idet der tages hensyn til 
målene for de operationelle programmer 
og, hvor det er relevant, 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, jf. traktatens 
artikel 148, stk. 4

1) en analyse af de udviklingsbehov og 
mål, der begrunder den fælles 
handlingsplan, idet der tages hensyn til 
målene for de operationelle programmer og 
programmer for makroregionale 
udviklingsfonde og, hvor det er relevant, 
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 
eller en gruppe af medlemsstater, der har 
oprettet makroregionale udviklingsfonde, 
skal tage hensyn til i deres 
beskæftigelsespolitikker, jf. traktatens 
artikel 148, stk. 4

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 
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medlemsstater, der aftaler at oprette en makroregional udviklingsfond, eller stater, der 
tiltræder en aftale om oprettelse af en makroregional udviklingsfond.

Ændringsforslag 1472
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 95 – stk. 1 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) en analyse af de udviklingsbehov og 
mål, der begrunder den fælles 
handlingsplan, idet der tages hensyn til 
målene for de operationelle programmer
og, hvor det er relevant, 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, jf. traktatens 
artikel 148, stk. 4

1) en analyse af de udviklingsbehov og 
mål, der begrunder den fælles 
handlingsplan, idet der tages hensyn til 
målene for de operationelle programmer

Or. fr

Ændringsforslag 1473
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 95 – stk. 1 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) en analyse af de udviklingsbehov og 
mål, der begrunder den fælles 
handlingsplan, idet der tages hensyn til 
målene for de operationelle programmer 
og, hvor det er relevant, de landespecifikke 
henstillinger og de overordnede 
retningslinjer for medlemsstaternes og 
Unionens økonomiske politikker i henhold 

1) en analyse af de udviklingsbehov og 
mål, der begrunder den fælles 
handlingsplan, idet der tages hensyn til 
målene for de operationelle programmer, 
for makroregionale strategier og 
havområdestrategier, når disse har en 
betydelig indvirkning, og, hvor det er 
relevant, de landespecifikke henstillinger 
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til traktatens artikel 121, stk. 2, og 
rådshenstillingerne, som medlemsstaterne 
skal tage hensyn til i deres 
beskæftigelsespolitikker, jf. traktatens 
artikel 148, stk. 4

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, jf. traktatens 
artikel 148, stk. 4

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1474
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 95 – stk. 1 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) rammen, der beskriver forbindelserne 
mellem de generelle og specifikke mål for 
den fælles aktion, delmålene og målene for 
output og resultater samt de påtænkte 
projekter eller projekttyper

2) rammen, der beskriver forbindelserne 
mellem de generelle og specifikke mål for 
den fælles aktion, delmålene og målene for 
output og resultater samt de påtænkte 
projekter og planlagte makroregionale 
projekter eller projekttyper samt typer af 
makroregionale projekter

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 aftaler at oprette en makroregional udviklingsfond, eller stater, der 
tiltræder en aftale om oprettelse af en makroregional udviklingsfond.

Ændringsforslag 1475
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Forslag til forordning
Tredje del – artikel 95 – stk. 1 – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) en analyse af den fælles handlingsplans 
virkninger for fremme af ligestilling 
mellem mænd og kvinder og forebyggelse 
af forskelsbehandling

6) en analyse af den fælles handlingsplans 
virkninger for fremme af ligestilling 
mellem mænd og kvinder og forebyggelse 
af forskelsbehandling, jf. artikel 7

Or. en

Ændringsforslag 1476
Richard Seeber

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 95 – stk. 1 – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) en analyse af den fælles handlingsplans 
virkninger for fremme af ligestilling 
mellem mænd og kvinder og forebyggelse 
af forskelsbehandling

6) en analyse af den fælles handlingsplans 
virkninger for fremme af ligestilling 
mellem mænd og kvinder og forebyggelse 
af forskelsbehandling, hvor dette er 
relevant

Or. en

Ændringsforslag 1477
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 95 – stk. 1 – punkt 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) en analyse af den fælles 
handlingsplans virkninger for fremme af 
integrationen af alle grupper, der er udsat 
for eller risikerer at blive udsat for 
fattigdom og social udstødelse

Or. en
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Ændringsforslag 1478
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 95 – stk. 1 – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) en analyse af den fælles handlingsplans 
virkninger for fremme af bæredygtig 
udvikling, når det er relevant

7) en analyse af den fælles handlingsplans 
virkninger for fremme af bæredygtig 
udvikling, når det er relevant, jf. artikel 8

Or. en

Ændringsforslag 1479
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 95 – stk. 1 – punkt 9 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) finansieringsplanen opdelt pr. 
operationelt program og prioriteret felt, 
herunder det samlede støtteberettigede 
beløb og det offentlige bidrag.

c) finansieringsplanen opdelt pr. 
operationelt program eller program for en 
makroregional udviklingsfond og 
prioriteret felt, herunder det samlede 
støtteberettigede beløb og det offentlige 
bidrag.

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 aftaler at oprette en makroregional udviklingsfond, eller stater, der 
tiltræder en aftale om oprettelse af en makroregional udviklingsfond.

Ændringsforslag 1480
Ramona Nicole Mănescu
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Forslag til forordning
Tredje del – artikel 95 – stk. 1 – punkt 9 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) status over de foranstaltninger, der er 
truffet for at inddrage partnerne i 
udformningen af den fælles 
handlingsplan, og deres rolle ved 
gennemførelsen, opfølgningen og 
evalueringen

Or. en

Ændringsforslag 1481
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 95 – stk. 1 – punkt 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a) de foranstaltninger, der er truffet eller 
planlagt for at involvere de i artikel 5 i 
denne forordning omhandlede partnere i 
forberedelsen, gennemførelsen, 
evalueringen og overvågningen af den 
fælles handlingsplan, herunder deres 
rolle som medlemmer af 
overvågningsudvalget.

Or. en

Ændringsforslag 1482
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 96 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen senest tre måneder 
efter forelæggelsen af et forslag til en 

Hvis Kommissionen senest tre måneder 
efter forelæggelsen af et forslag til en 
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fælles handlingsplan mener, at det ikke 
opfylder bedømmelseskravene, skal den 
fremsætte bemærkninger til 
medlemsstaten. Medlemsstaten forelægger 
Kommissionen alle nødvendige 
supplerende oplysninger, der anmodes om, 
og, hvor det er relevant, ændrer den fælles 
handlingsplan i overensstemmelse hermed.

fælles handlingsplan mener, at det ikke 
opfylder bedømmelseskravene, skal den 
fremsætte bemærkninger til 
medlemsstaten, eller en gruppe af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond.
Medlemsstaten forelægger Kommissionen 
alle nødvendige supplerende oplysninger, 
der anmodes om, og, hvor det er relevant, 
ændrer den fælles handlingsplan i 
overensstemmelse hermed.

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 aftaler at oprette en makroregional udviklingsfond, eller stater, der 
tiltræder en aftale om oprettelse af en makroregional udviklingsfond.

Ændringsforslag 1483
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 96 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forudsat at eventuelle bemærkninger er 
blevet tilfredsstillende taget i betragtning, 
vedtager Kommissionen en afgørelse om 
godkendelse af den fælles handlingsplan 
senest seks måneder efter, at 
medlemsstaten har forelagt den, men ikke 
før vedtagelsen af de pågældende 
operationelle programmer.

2. Forudsat at eventuelle bemærkninger er 
blevet tilfredsstillende taget i betragtning, 
vedtager Kommissionen en afgørelse om 
godkendelse af den fælles handlingsplan 
senest seks måneder efter, at 
medlemsstaten eller en gruppe af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond, har 
forelagt den, men ikke før vedtagelsen af 
de pågældende operationelle programmer 
eller programmer for makroregionale 
udviklingsfonde.

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 aftaler at oprette en makroregional udviklingsfond, eller stater, der 
tiltræder en aftale om oprettelse af en makroregional udviklingsfond.

Ændringsforslag 1484
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 96 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I afgørelsen omhandlet i stk. 2 
fastlægges støttemodtageren og målene i 
den fælles handlingsplan, delmål og mål 
for output og resultater, udgifterne til at 
opnå disse delmål, outputmål og 
resultatmål og finansieringsplanen opdelt 
pr. operationelt program og prioriteret felt, 
inklusive det samlede støtteberettigede 
beløb og det offentlige bidrag, 
gennemførelsen af den fælles 
handlingsplan og, hvis det er relevant, den 
geografiske dækning og målgrupper for 
fælles handlingsplan.

3. I afgørelsen omhandlet i stk. 2 
fastlægges støttemodtageren og målene i 
den fælles handlingsplan, delmål og mål 
for output og resultater, udgifterne til at 
opnå disse delmål, outputmål og 
resultatmål og finansieringsplanen opdelt 
pr. operationelt program eller program for 
en makroregional udviklingsfond og 
prioriteret felt, inklusive det samlede 
støtteberettigede beløb og det offentlige 
bidrag, gennemførelsen af den fælles 
handlingsplan og, hvis det er relevant, den 
geografiske dækning og målgrupper for 
fælles handlingsplan.

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 aftaler at oprette en makroregional udviklingsfond, eller stater, der 
tiltræder en aftale om oprettelse af en makroregional udviklingsfond.

Ændringsforslag 1485
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
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Tredje del – artikel 96 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis Kommissionen afviser at yde støtte 
fra fondene til en fælles handlingsplan, 
giver den medlemsstaten en begrundelse 
herfor inden for den tidsfrist, der er fastsat i 
stk. 2.

4. Hvis Kommissionen afviser at yde støtte 
fra fondene til en fælles handlingsplan, 
giver den medlemsstaten eller gruppen af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond, en 
begrundelse herfor inden for den tidsfrist, 
der er fastsat i stk. 2.

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 aftaler at oprette en makroregional udviklingsfond, eller stater, der 
tiltræder en aftale om oprettelse af en makroregional udviklingsfond.

Ændringsforslag 1486
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 97 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaten eller 
forvaltningsmyndigheden opretter et 
styringsudvalg for den fælles 
handlingsplan, der er forskelligt fra de 
operationelle programmers 
overvågningsudvalg. Styringsudvalget 
mødes mindst to gange om året.

1. Medlemsstaten eller en gruppe af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond, eller 
forvaltningsmyndigheden opretter et 
styringsudvalg for den fælles 
handlingsplan, der er forskelligt fra de 
operationelle programmers 
overvågningsudvalg eller 
overvågningsudvalget for programmet for 
en makroregional udviklingsfond.
Styringsudvalget mødes mindst to gange 
om året.

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 aftaler at oprette en makroregional udviklingsfond, eller stater, der 
tiltræder en aftale om oprettelse af en makroregional udviklingsfond.

Ændringsforslag 1487
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 97 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dets sammensætning fastsættes af 
medlemsstaten efter aftale med 
forvaltningsmyndigheden under 
hensyntagen til partnerskabsprincippet.

Dets sammensætning fastsættes af 
medlemsstaten eller en gruppe af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond, efter aftale 
med forvaltningsmyndigheden under 
hensyntagen til partnerskabsprincippet.

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 aftaler at oprette en makroregional udviklingsfond, eller stater, der 
tiltræder en aftale om oprettelse af en makroregional udviklingsfond.

Ændringsforslag 1488
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 97 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) gennemgår fremskridt med hensyn til at 
nå delmål, output og resultater i den fælles 
handlingsplan

a) gennemgår fremskridt med hensyn til at 
nå delmål, output og resultater i den fælles 
handlingsplan og fremsender resultaterne 
til overvågningsudvalget
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Or. en

Ændringsforslag 1489
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 97 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) drøfter og godkender eventuelle forslag 
til ændring af den fælles handlingsplan for 
at tage højde for eventuelle problemer, der 
påvirker resultaterne.

b) drøfter og godkender eventuelle forslag 
til ændring af den fælles handlingsplan for 
at tage højde for eventuelle problemer, der 
påvirker resultaterne og fremsender 
resultaterne til overvågningsudvalget.

Or. en

Ændringsforslag 1490
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 97 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Anmodninger om ændring af fælles 
handlingsplaner, der forelægges af en 
medlemsstat, skal være behørigt 
begrundede. Kommissionen vurderer, om 
anmodningen om ændring er berettiget, 
under hensyntagen til de oplysninger, som 
medlemsstaten forelægger. Kommissionen 
kan fremsætte bemærkninger, og 
medlemsstaten skal give Kommissionen 
alle nødvendige yderligere oplysninger. 
Kommissionen vedtager en afgørelse om 
en anmodning om ændring senest tre 
måneder efter, at medlemsstaten formelt 
har forelagt den, forudsat at eventuelle 
bemærkninger fra Kommissionen er blevet 
taget i betragtning på tilfredsstillende vis. 
Ændringen træder i kraft fra datoen for 

3. Anmodninger om ændring af fælles 
handlingsplaner, der forelægges af en 
medlemsstat eller en gruppe af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond, skal være 
behørigt begrundede. Kommissionen 
vurderer, om anmodningen om ændring er 
berettiget, under hensyntagen til de 
oplysninger, som medlemsstaten eller en 
gruppe af medlemsstater, der har oprettet 
en makroregional udviklingsfond, 
forelægger. Kommissionen kan fremsætte 
bemærkninger, og medlemsstaten skal give 
Kommissionen alle nødvendige yderligere 
oplysninger. Kommissionen vedtager en 
afgørelse om en anmodning om ændring 
senest tre måneder efter, at medlemsstaten
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afgørelsen, medmindre andet er fastsat i 
afgørelsen.

eller en gruppe af medlemsstater, der har 
oprettet en makroregional udviklingsfond,
formelt har forelagt den, forudsat at 
eventuelle bemærkninger fra 
Kommissionen er blevet taget i betragtning 
på tilfredsstillende vis. Ændringen træder i 
kraft fra datoen for afgørelsen, medmindre 
andet er fastsat i afgørelsen.

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 aftaler at oprette en makroregional udviklingsfond, eller stater, der 
tiltræder en aftale om oprettelse af en makroregional udviklingsfond.

Ændringsforslag 1491
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 98 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den finansielle forvaltning, kontrol og 
revision af den fælles handlingsplan skal 
udelukkende have til formål at verificere, 
at betingelserne for betalinger fastsat i 
afgørelsen om godkendelse af den fælles 
handlingsplan er opfyldt.

2. Den finansielle forvaltning, kontrol og 
revision af den fælles handlingsplan skal 
udelukkende have til formål at verificere, 
at betingelserne for betalinger fastsat i 
afgørelsen om godkendelse af den fælles 
handlingsplan er opfyldt. Derudover kan 
de berørte medlemsstater eller regioner 
træffe beslutninger om faserne for 
gennemførelsen af kravene i en fælles 
handlingsplan samt en årlig eller flerårlig 
betalingsperiode.

Or. en

Ændringsforslag 1492
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska
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Forslag til forordning
Tredje del – artikel 99 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når en strategi for byudvikling eller en 
anden territorial strategi eller pagt, jf. 
artikel 12, stk. 1, i ESF-forordningen, 
kræver en integreret tilgang, der 
inddrager investeringer under mere end ét 
prioriteret felt i et eller flere operationelle 
programmer, gennemføres aktionen som 
en integreret territorial investering (i det 
følgende benævnt "ITI").

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1493
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Tredje del – kapitel 4 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Territorial udvikling Territorial udvikling
__________________
1 Hele kapitel IV "Territorial udvikling" 
flyttes til Del 1 i forordningen.

Or. en

Ændringsforslag 1494
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 99 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når en strategi for byudvikling eller en 
anden territorial strategi eller pagt, jf. 
artikel 12, stk. 1, i ESF-forordningen, 

1. Når en strategi for byudvikling, en 
strategi for udvikling af infrastrukturen
eller en anden territorial strategi eller pagt, 
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kræver en integreret tilgang, der inddrager 
investeringer under mere end ét prioriteret 
felt i et eller flere operationelle 
programmer, gennemføres aktionen som en 
integreret territorial investering (i det 
følgende benævnt "ITI").

jf. artikel 12, stk. 1, i ESF-forordningen, 
kræver en integreret tilgang, der inddrager 
investeringer under mere end ét prioriteret 
felt i et eller flere operationelle 
programmer, gennemføres aktionen som en 
integreret territorial investering (i det 
følgende benævnt "ITI").

Or. de

Ændringsforslag 1495
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 99 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når en strategi for byudvikling eller en 
anden territorial strategi eller pagt, jf. 
artikel 12, stk. 1, i ESF-forordningen, 
kræver en integreret tilgang, der inddrager 
investeringer under mere end ét prioriteret 
felt i et eller flere operationelle 
programmer, gennemføres aktionen som en 
integreret territorial investering (i det 
følgende benævnt "ITI").

1. Når en strategi for en bæredygtig 
byudvikling, jf. artikel 7 i forordning 
...[EFRU] eller en anden territorial strategi 
eller pagt, jf. artikel 12, stk. 1, i ESF-
forordningen, kræver en integreret tilgang, 
der inddrager investeringer under mere end 
ét prioriteret felt i et eller flere 
operationelle programmer, gennemføres 
aktionen som en integreret territorial 
investering (i det følgende benævnt "ITI").

Or. en

Begrundelse

I dette ændringsforslag præciseres det, at medlemsstaterne har mulighed for at bruge ITI til 
bæredygtige byudviklingsstrategier som omtalt i forslaget til EFRU-forordning og til andre 
typer af territoriale strategier, jf. den foreslåede ESF-forordning.

Ændringsforslag 1496
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
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Tredje del – artikel 99 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når en strategi for byudvikling eller en 
anden territorial strategi eller pagt, jf. 
artikel 12, stk. 1, i ESF-forordningen, 
kræver en integreret tilgang, der inddrager 
investeringer under mere end ét prioriteret 
felt i et eller flere operationelle 
programmer, gennemføres aktionen som en 
integreret territorial investering (i det 
følgende benævnt "ITI").

1. Når en strategi for byudvikling eller en 
anden territorial strategi eller pagt, jf. 
artikel 12, stk. 1, i ESF-forordningen, 
kræver en integreret tilgang, der inddrager 
investeringer under mere end ét prioriteret 
felt i et eller flere operationelle 
programmer eller programmer for 
makroregionale udviklingsfonde, 
gennemføres aktionen som en integreret 
territorial investering (i det følgende 
benævnt "ITI").

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 aftaler at oprette en makroregional udviklingsfond, eller stater, der 
tiltræder en aftale om oprettelse af en makroregional udviklingsfond.

Ændringsforslag 1497
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 99 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når en strategi for byudvikling eller en 
anden territorial strategi eller pagt, jf. 
artikel 12, stk. 1, i ESF-forordningen, 
kræver en integreret tilgang, der inddrager 
investeringer under mere end ét prioriteret 
felt i et eller flere operationelle 
programmer, gennemføres aktionen som en 
integreret territorial investering (i det 
følgende benævnt "ITI").

1. Når en strategi for byudvikling eller en 
anden territorial strategi eller pagt, jf. 
artikel 12, stk. 1, i ESF-forordningen, 
kræver en integreret tilgang, jf. artikel 87, 
stk. 1, litra b), c) og d), der inddrager 
investeringer under et eller flere 
prioriterede felter i et eller flere 
operationelle programmer, gennemføres 
aktionen som en integreret territorial 
investering (i det følgende benævnt "ITI").

Or. en
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Ændringsforslag 1498
Alain Cadec, Maurice Ponga

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 99 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Når medlemsstater og regioner 
deltager i makroregionale strategier eller 
havområdestrategier, er ITI'er i 
overensstemmelse med disse strategier.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1499
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 99 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I de relevante operationelle 
programmer identificeres de planlagte 
ITI'er og fastsættes den vejledende 
finansielle tildeling fra hvert prioriteret 
felt til de enkelte ITI'er.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1500
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
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Tredje del – artikel 99 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I de relevante operationelle programmer
identificeres de planlagte ITI'er og 
fastsættes den vejledende finansielle 
tildeling fra hvert prioriteret felt til de 
enkelte ITI'er.

2. I de relevante operationelle programmer 
eller programmer for makroregionale 
udviklingsfonde identificeres de planlagte 
ITI'er og fastsættes den vejledende 
finansielle tildeling fra hvert prioriteret felt 
til de enkelte ITI'er.

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 aftaler at oprette en makroregional udviklingsfond, eller stater, der 
tiltræder en aftale om oprettelse af en makroregional udviklingsfond.

Ændringsforslag 1501
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 99 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I de relevante operationelle programmer 
identificeres de planlagte ITI'er og 
fastsættes den vejledende finansielle 
tildeling fra hvert prioriteret felt til de 
enkelte ITI'er.

2. I de relevante operationelle programmer 
identificeres de planlagte ITI'er og 
fastsættes den vejledende finansielle 
tildeling inden for hvert prioriteret felt 
eller inden for de prioriterede akser for de 
planlagte ITI'er.

Or. en

Ændringsforslag 1502
Peter Simon

Forslag til forordning
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Tredje del – artikel 99 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I de relevante operationelle programmer 
identificeres de planlagte ITI'er og 
fastsættes den vejledende finansielle 
tildeling fra hvert prioriteret felt til de 
enkelte ITI'er.

2. I de relevante operationelle programmer 
identificeres de planlagte ITI’er på basis af 
en vejledende liste over byer, funktionelle 
byområder eller andre funktionelle 
territorialområder, hvor ITI skal 
gennemføres, og ydermere fastsættes den 
vejledende finansielle tildeling til de 
enkelte ITI’er. Indenfor en ITI kan 
investeringsprioriteterne for alle tematiske 
mål i henhold til artikel 9 kombineres og 
gennemføres uafhængigt af de 
prioriterede felter i de operationelle 
programmer.

Or. de

Begrundelse

For at tage mest muligt hensyn til en integreret og bæredygtig udviklingsstrategi for byer, 
regioner eller territorier ved hjælp af det nye værktøj ITI og for at give mulighed for at kunne 
reagere fleksibelt på udviklingskrav lokalt, skal definitionen af byområder, der er under 
udvikling, indrettes herefter, og tildelingen af midler til ITI’erne skal ske uden hensyntagen til 
de prioriterede felter i de operationelle programmer.

Ændringsforslag 1503
Michael Theurer

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 99 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I de relevante operationelle programmer 
identificeres de planlagte ITI'er og 
fastsættes den vejledende finansielle 
tildeling fra hvert prioriteret felt til de 
enkelte ITI'er.

2. I de relevante operationelle programmer 
identificeres de planlagte ITI'er og 
fastsættes den vejledende finansielle 
tildeling fra hvert prioriteret felt til de 
enkelte ITI'er. Til gennemførelsen af ITI 
kan også tematiske mål benyttes, som ikke 
opnås udenfor ITI.

Or. de
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Begrundelse

De ansvarlige fagområder for byudvikling har signaleret, at en gennemførelse af ITI indenfor
de tre højstprioriterede tematiske mål i EFRU som integreret koncept er svært opnåeligt. For 
effektivt at kunne gennemføre en integreret udvikling, er det nødvendigt med adskillige 
prioriterede felter. Da op til 80 % af midlerne for de prioriterede tematiske mål i EFRU er 
reserveret og yderligere 15 % er øremærket til andre formål, kan der næppe udarbejdes flere 
prioriterede felter.

Ændringsforslag 1504
Manfred Weber

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 99 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I de relevante operationelle 
programmer identificeres de planlagte 
ITI'er og fastsættes den vejledende 
finansielle tildeling fra hvert prioriteret 
felt til de enkelte ITI'er.

2. I de relevante operationelle 
programmer skitseres 
udvælgelsesproceduren for de planlagte 
ITI'er og fastsættes den vejledende 
finansielle tildeling til de enkelte ITI'er.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 87, stk. 2, litra c), punkt iii), kræver en 
vellykket gennemførelse af EU's samhørighedspolitik efter 2013 på lokalt plan tilstrækkelig 
tid på stedet til at udforme de udviklingsstrategier, som ITI'erne er baseret på.

Ændringsforslag 1505
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 99 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaten eller 
forvaltningsmyndigheden kan udpege et 
eller flere bemyndigede organer, herunder 
lokale myndigheder, 
regionaludviklingsorganer eller ikke-
statslige organisationer, til at varetage 
forvaltningen og gennemførelsen af en 

udgår
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ITI.

Or. en

Ændringsforslag 1506
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 99 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaten eller 
forvaltningsmyndigheden kan udpege et 
eller flere bemyndigede organer, herunder 
lokale myndigheder, 
regionaludviklingsorganer eller ikke-
statslige organisationer, til at varetage 
forvaltningen og gennemførelsen af en ITI.

3. I de relevante operationelle 
programmer identificeres de planlagte 
ITI'er og fastsættes den vejledende 
finansielle tildeling fra hvert prioriteret 
felt til de enkelte ITI'er. Medlemsstaten, 
en gruppe af medlemsstater, der har 
oprettet en makroregionale fond, eller 
forvaltningsmyndigheden kan udpege et 
eller flere bemyndigede organer, herunder 
lokale myndigheder, 
regionaludviklingsorganer eller ikke-
statslige organisationer, til at varetage 
forvaltningen og gennemførelsen af en ITI.

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 aftaler at oprette en makroregional udviklingsfond, eller stater, der 
tiltræder en aftale om oprettelse af en makroregional udviklingsfond.

Ændringsforslag 1507
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
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Tredje del – artikel 99 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaten eller 
forvaltningsmyndigheden kan udpege et 
eller flere bemyndigede organer, herunder 
lokale myndigheder, 
regionaludviklingsorganer eller ikke-
statslige organisationer, til at varetage 
forvaltningen og gennemførelsen af en ITI.

3. Medlemsstaten eller 
forvaltningsmyndigheden kan udpege et 
eller flere bemyndigede organer, herunder 
lokale myndigheder, 
regionaludviklingsorganer eller ikke-
statslige organisationer eller lokale 
aktionsgrupper, jf. artikel 30, til at 
varetage forvaltningen og gennemførelsen 
af en ITI. ITI's sammenhæng med 
bæredygtige regionale 
udviklingsstrategier skal sikres.

Or. en

Ændringsforslag 1508
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 99 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaten eller de relevante 
forvaltningsmyndigheder sikrer, at 
overvågningssystemet for det 
operationelle program indeholder 
bestemmelser om identifikation af 
operationer og output under en prioriteret 
akse, som bidrager til en ITI.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1509
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
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Tredje del – artikel 99 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaten eller de relevante 
forvaltningsmyndigheder sikrer, at 
overvågningssystemet for det operationelle 
program indeholder bestemmelser om 
identifikation af operationer og output 
under en prioriteret akse, som bidrager til 
en ITI.

4. Medlemsstaten, en gruppe af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond, eller de 
relevante forvaltningsmyndigheder sikrer, 
at overvågningssystemet for det 
operationelle program eller programmet 
for en makroregional udviklingsfond
indeholder bestemmelser om identifikation 
af operationer og output under en 
prioriteret akse, som bidrager til en ITI.

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 aftaler at oprette en makroregional udviklingsfond, eller stater, der 
tiltræder en aftale om oprettelse af en makroregional udviklingsfond.

Ændringsforslag 1510
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 99 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaten eller de relevante 
forvaltningsmyndigheder sikrer, at 
overvågningssystemet for det operationelle 
program indeholder bestemmelser om 
identifikation af operationer og output 
under en prioriteret akse, som bidrager til 
en ITI.

4. Medlemsstaten eller de relevante 
forvaltningsmyndigheder sikrer, at 
overvågningssystemet for det operationelle 
program indeholder bestemmelser om 
identifikation af operationer og output 
under en prioriteret akse for en ITI.

Or. en
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Ændringsforslag 1511
Richard Seeber

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 99 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaten eller de relevante 
forvaltningsmyndigheder sikrer, at 
overvågningssystemet for det operationelle 
program indeholder bestemmelser om 
identifikation af operationer og output 
under en prioriteret akse, som bidrager til 
en ITI.

4. Medlemsstaten eller de relevante 
forvaltningsmyndigheder sikrer, at 
overvågningssystemet for det operationelle 
program indeholder bestemmelser om 
identifikation af operationer og output 
under en prioriteret akse, som bidrager til 
en ITI. Hvis en ITI modtager støtte fra 
mere end ét program eller én prioriteret 
akse, kan operationerne og resultaterne 
tildeles på ITI-niveau uden at blive knyttet 
til en bestemt prioritering.

Or. en

Ændringsforslag 1512
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 100 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) eventuelle problemer, som påvirker det 
operationelle programs resultater

a) eventuelle problemer, som påvirker det 
operationelle programs resultater eller 
programmet for en makroregional 
udviklingsfond

Or. sk

Begrundelse

Hensyntagen til ændringsforslagene om innovationsdelen af den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1513
Monika Smolková, Anna Záborská
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Forslag til forordning
Tredje del – artikel 100 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) gennemførelsen af store projekter d) gennemførelsen af store projekter og 
makroregionale projekter

Or. sk

Begrundelse

Hensyntagen til ændringsforslagene om innovationsdelen af den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1514
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 100 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) foranstaltningerne til fremme af 
ligestilling mellem mænd og kvinder, lige 
muligheder og ikke-diskrimination, 
herunder adgang for handicappede

f) foranstaltningerne til sikring af 
ligestilling mellem mænd og kvinder, lige 
muligheder og ikke-diskrimination, 
herunder adgang for handicappede

Or. en

Ændringsforslag 1515
Richard Seeber

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 100 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) foranstaltningerne til fremme af
ligestilling mellem mænd og kvinder, lige 
muligheder og ikke-diskrimination, 
herunder adgang for handicappede

f) foranstaltningerne til hensyntagen til 
ligestilling mellem mænd og kvinder, lige 
muligheder og ikke-diskrimination, 
herunder adgang for handicappede

Or. en
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Ændringsforslag 1516
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 100 – stk. 1 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) foranstaltninger til bekæmpelse af 
fattigdom og til fremme af social 
inklusion af ugunstigt stillede 
samfundsgrupper

Or. it

Ændringsforslag 1517
Richard Seeber

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 100 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) foranstaltningerne til fremme af
bæredygtig udvikling

g) foranstaltningerne til hensyntagen til 
bæredygtig udvikling

Or. en

Ændringsforslag 1518
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 100 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) foranstaltningerne i det operationelle 
program vedrørende opfyldelsen af 
forhåndsbetingelserne

h) foranstaltningerne i det operationelle 
program eller programmet for en
makroregional udviklingsfond vedrørende 
opfyldelsen af forhåndsbetingelserne

Or. sk
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Begrundelse

Hensyntagen til ændringsforslagene om innovationsdelen af den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1519
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 100 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) finansielle instrumenter. i) gennemførelsen af finansielle 
instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 1520
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 100 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) årlige og endelige 
gennemførelsesrapporter

b) årlige og endelige 
gennemførelsesrapporter og 
statusrapporterne i 2017 og 2019

Or. en

Ændringsforslag 1521
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 100 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) evalueringsplanen for det operationelle c) evalueringsplanen for det operationelle 
program eller programmet for en 
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program og eventuelle ændringer af planen makroregional udviklingsfond og 
eventuelle ændringer af planen

Or. sk

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1522
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 100 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) kommunikationsstrategien for det 
operationelle program og eventuelle 
ændringer af planen

d) kommunikationsstrategien for det 
operationelle program eller programmet 
for en makroregional udviklingsfond og 
eventuelle ændringer af planen

Or. sk

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1523
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 100 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) forslag fra forvaltningsmyndigheden om 
eventuelle ændringer af det operationelle 
program.

e) forslag fra forvaltningsmyndigheden om 
eventuelle ændringer af det operationelle 
program eller programmet for en 
makroregional udviklingsfond.

Or. sk
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 1524
Iosif Matula, Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 101 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 30. april 2016 og den 30. 
april hvert efterfølgende år til og med 2022 
forelægger medlemsstaterne 
Kommissionen en årlig rapport i 
overensstemmelse med artikel 44, stk. 1. 
Den rapport, som forelægges i 2016, skal 
omfatte finansårene 2014 og 2015 samt 
perioden mellem startdatoen for 
udgifternes støtteberettigelse og den 31. 
december 2013

1. Senest den 30. juni 2016 og den 30. juni
hvert efterfølgende år til og med 2022 
forelægger medlemsstaterne 
Kommissionen en årlig 
gennemførelsesrapport i 
overensstemmelse med artikel 44, stk. 1. 
Den rapport, som forelægges i 2016, skal 
omfatte finansårene 2014 og 2015 samt 
perioden mellem startdatoen for 
udgifternes støtteberettigelse og den 31. 
december 2013

Or. en

Ændringsforslag 1525
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 101 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af den integrerede tilgang 
til territorial udvikling, herunder 
bæredygtig udvikling i byområderne, og 
lokalsamfundsstyret lokaludvikling under 
det operationelle program

a) fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af den integrerede tilgang 
til territorial udvikling, herunder udvikling 
af territorier, der står over for permanente 
eller alvorlige demografiske og naturlige 
handicap, bæredygtig udvikling i 
byområderne, og lokalsamfundsstyret 
lokaludvikling under det operationelle 
program
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Or. en

Ændringsforslag 1526
Fiorello Provera

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 101 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af den integrerede tilgang 
til territorial udvikling, herunder 
bæredygtig udvikling i byområderne, og 
lokalsamfundsstyret lokaludvikling under 
det operationelle program

a) fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af den integrerede tilgang 
til territorial udvikling, herunder 
bæredygtig udvikling i byområderne, 
udvikling af områder med naturlige eller 
permanente og alvorlige demografiske 
ulemper, samt lokalsamfundsstyret 
lokaludvikling under det operationelle 
program

Or. fr

Ændringsforslag 1527
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 101 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af den integrerede tilgang 
til territorial udvikling, herunder 
bæredygtig udvikling i byområderne, og 
lokalsamfundsstyret lokaludvikling under 
det operationelle program

a) fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af den integrerede tilgang 
til territorial udvikling, herunder udvikling 
af territorier, der står over for permanente 
eller alvorlige demografiske og naturlige 
handicap, bæredygtig udvikling i 
byområderne, og lokalsamfundsstyret 
lokaludvikling under det operationelle 
program

Or. en
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Ændringsforslag 1528
Richard Seeber

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 101 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af foranstaltninger med 
henblik på at styrke kapaciteten hos 
medlemsstaternes myndigheder og 
støttemodtagerne til at forvalte og benytte 
fondene 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1529
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 101 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af eventuelle 
interregionale og tværnationale 
foranstaltninger

c) hvor det er relevant, fremskridt med 
hensyn til gennemførelsen af 
makroregionale strategier og 
havområdestrategier samt eventuelle
andre interregionale og tværnationale 
foranstaltninger

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1530
Richard Seeber

Forslag til forordning
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Tredje del – artikel 101 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af eventuelle 
interregionale og tværnationale 
foranstaltninger

c) hvor det er relevant, fremskridt med 
hensyn til gennemførelsen af eventuelle 
interregionale og tværnationale 
foranstaltninger

Or. en

Ændringsforslag 1531
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 101 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) de specifikke foranstaltninger, der er 
truffet for at fremme ligestilling mellem 
mænd og kvinder og for at forebygge 
forskelsbehandling, herunder adgang for 
handicappede, og de ordninger, der er 
indført for at sikre integrering af 
kønsaspektet i det operationelle program 
og i operationerne 

e) de specifikke foranstaltninger, der er 
truffet for at fremme ligestilling mellem 
mænd og kvinder og for at forebygge 
forskelsbehandling, herunder adgang for 
handicappede, og de ordninger, der er 
indført for at sikre integrering af 
kønsaspektet i det operationelle program 
og i operationerne, samt de specifikke 
foranstaltninger, der er vedtaget til 
bekæmpelse af fattigdom og til fremme af 
social inklusion af sårbare 
samfundsgrupper

Or. it

Ændringsforslag 1532
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 101 – stk. 3 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) de foranstaltninger, der er truffet for 
at fremme de unges lige muligheder for 
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succes, for at fremme kulturel uddannelse 
af alle unge og for at fremme de unges 
lige muligheder for adgang til at dyrke 
sport, udnytte rekreative tilbud og holde 
ferie

Or. fr

Ændringsforslag 1533
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 101 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) de foranstaltninger, der er truffet for at 
fremme bæredygtig udvikling, jf. artikel 8

f) de foranstaltninger, der er truffet for at 
fremme bæredygtig udvikling, jf. artikel 8, 
de foranstaltninger, der er truffet med 
henblik på tilpasningen til og 
bekæmpelsen af klimaforandringerne, og 
de foranstaltninger, der er truffet for at 
fremme respekten for og opretholdelsen af 
miljøet, biodiversiteten og økosystemerne

Or. fr

Ændringsforslag 1534
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 101 – stk. 3 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af foranstaltninger inden 
for social innovation, hvor det er relevant 

h) fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af foranstaltninger inden 
for social innovation og socialøkonomi, 
hvor det er relevant 

Or. fr
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Ændringsforslag 1535
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 101 – stk. 3 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af foranstaltninger for 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, hvor det er relevant, de anvendte 
finansielle midler

i) fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af foranstaltninger for at 
imødekomme de regionale demografiske 
udfordringer og de specifikke behov i de 
geografiske områder, der er mest berørte af 
permanente eller alvorlige demografiske 
og naturlige handicap, fattigdom, eller hos 
målgrupper med størst risiko for 
forskelsbehandling eller udstødelse med 
særligt fokus på marginaliserede 
befolkningsgrupper, herunder, hvor det er 
relevant, de anvendte finansielle midler

Or. en

Ændringsforslag 1536
Fiorello Provera

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 101 – stk. 3 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af foranstaltninger for 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, hvor det er relevant, de anvendte 
finansielle midler

i) fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af foranstaltninger for at 
imødekomme de specifikke behov i de 
geografiske områder med naturlige eller 
permanente og alvorlige demografiske 
ulemper, områder, der er mest berørte af 
fattigdom, eller hos målgrupper med størst 
risiko for forskelsbehandling eller 
udstødelse med særligt fokus på 
marginaliserede befolkningsgrupper, 
herunder, hvor det er relevant, de anvendte 
finansielle midler

Or. fr
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Ændringsforslag 1537
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 101 – stk. 3 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af foranstaltninger for 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, hvor det er relevant, de anvendte 
finansielle midler

i) fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af foranstaltninger for at 
imødekomme de specifikke behov i de 
geografiske områder, der er mest berørte af 
fattigdom, eller hos målgrupper med størst 
risiko for forskelsbehandling eller social
udstødelse med særligt fokus på 
marginaliserede befolkningsgrupper, 
herunder de anvendte finansielle midler

Or. en

Ændringsforslag 1538
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 101 – stk. 3 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af foranstaltninger for 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, hvor det er relevant, de anvendte 
finansielle midler

i) fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af foranstaltninger for 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, hvor det er 
relevant, de anvendte finansielle midler

Or. xm
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Begrundelse

Medtagelsen af handicappede styrker dette stykke, mens det samtidig er i overensstemmelse 
med de øvrige bestemmelser i forordningen.

Ændringsforslag 1539
Marian Harkin, Catherine Bearder

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 101 – stk. 3 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af foranstaltninger for 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, hvor det er relevant, de anvendte 
finansielle midler

i) fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af foranstaltninger for 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, hvor det er 
relevant, de anvendte finansielle midler

Or. en

Ændringsforslag 1540
Mojca Kleva

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 101 – stk. 3 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af foranstaltninger for 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, hvor det er relevant, de anvendte 
finansielle midler

i) fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af foranstaltninger for at 
imødekomme de specifikke behov i de 
geografiske områder, der er mest berørte af 
fattigdom, eller hos målgrupper med størst 
risiko for forskelsbehandling eller 
udstødelse med særligt fokus på kvinder, 
marginaliserede befolkningsgrupper og 
handicappede, herunder, hvor det er 
relevant, de anvendte finansielle midler
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Or. en

Ændringsforslag 1541
Richard Seeber

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 101 – stk. 3 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) inddragelsen af partnere i 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af det operationelle 
program.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1542
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 101 – stk. 3 – litra j a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) om gennemførelsen af prioriteringerne 
og principperne i Small Business Act for 
Europa

Or. en

Ændringsforslag 1543
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 101 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 101a
Gennemførelsesrapporter for det 
makroregionale samarbejdsmål
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1) Gruppen af medlemsstater, der har 
oprettet en makroregional udviklingsfond 
forelægger senest den 30. april 2016 og 
senest den 30. april hvert år til og med 
2022 en årsrapport for Kommissionen i 
henhold til artikel 44, stk. 1. Den rapport, 
som forelægges i 2016, skal omfatte 
finansårene 2014 og 2015 samt perioden 
mellem startdatoen for udgifternes 
støtteberettigelse og den 31. december 
2013.
2) De årlige gennemførelsesrapporter skal 
indeholde oplysninger om:
a) gennemførelsen af programmet for den 
makroregionale udviklingsfond i henhold 
til artikel 44, stk. 2
b) fremskridt med hensyn til forberedelsen 
og gennemførelsen af makroregionale 
projekter og fælles handlingsplaner.
3) Den årlige gennemførelsesrapport, der 
forelægges i 2017 og 2019, skal indeholde 
og vurdere de oplysninger, der kræves i 
henhold til henholdsvis artikel 44, stk. 3, 
og artikel 44, stk. 4, samt oplysningerne 
omhandlet i stk. 2 i nærværende artikel, 
sammen med følgende oplysninger:
c) fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af den integrerede 
tilgang til makroregional udvikling under 
programmet for den makroregionale 
udviklingsfond
d) fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af foranstaltninger med 
henblik på at styrke kapaciteten hos 
medlemsstaternes myndigheder og 
støttemodtagerne til at forvalte og benytte 
fondene
e) fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af eventuelle 
interregionale og tværnationale 
foranstaltninger
f) fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af evalueringsplanen og 
opfølgningen på resultaterne af 
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evalueringerne
g) de specifikke foranstaltninger, der er 
truffet for at fremme ligestilling mellem 
mænd og kvinder og for at forebygge 
forskelsbehandling, herunder adgang for 
handicappede, og de ordninger, der er 
indført for at sikre integrering af 
kønsaspektet i programmet for den 
makroregionale udviklingsfond og i 
operationerne
h) de foranstaltninger, der er truffet for at 
fremme bæredygtig udvikling, jf. artikel 8
i) resultaterne af fondenes informations-
og pr-foranstaltninger under 
kommunikationsstrategien
j) fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af foranstaltninger inden 
for social innovation, hvor det er relevant
k) fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af foranstaltninger for 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, hvor det er relevant, de 
anvendte finansielle midler
l) inddragelsen af partnere i 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af programmet for den 
makroregionale udviklingsfond.
4) De årlige og endelige 
gennemførelsesrapporter udarbejdes 
ifølge modeller vedtaget af Kommissionen 
ved hjælp af gennemførelsesretsakter.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter rådgivningsproceduren i artikel 143, 
stk. 2.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringerne af innovationsdelen af den fælles strategiske ramme og af 
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det konkrete makroregionale samarbejde baseret på dialog og konsensus mellem 
medlemsstater, der aftaler at oprette en makroregional udviklingsfond, eller stater, der
tiltræder en aftale om oprettelse af en makroregional udviklingsfond.

Ændringsforslag 1544
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 102

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 102 udgår
Indberetning af finansielle data
1. Senest den 31. januar, den 30. april, 
den 31. juli og den 31. oktober fremsender 
forvaltningsmyndigheden følgende 
elektronisk til Kommissionen pr. 
operationelt program og pr. prioriteret 
felt:
a) de samlede støtteberettigede offentlige 
udgifter til operationer og antallet af 
operationer, der er udvalgt til støtte
b) de samlede støtteberettigede offentlige 
udgifter til kontrakter eller andre retlige 
forpligtelser, der er indgået af 
støttemodtagerne i forbindelse med 
gennemførelsen af operationer, der er 
udvalgt til støtte
c) de samlede støtteberettigede udgifter, 
som modtagerne har anmeldt til 
forvaltningsmyndigheden.
2. Desuden skal indberetningen pr. 31. 
januar indeholde ovennævnte data opdelt 
efter interventionskategori. Denne 
indberetning anses for at opfylde kravet 
om indgivelse af finansielle data, der er 
omhandlet i artikel 44, stk. 2.
3. Et overslag over de beløb, som 
medlemsstaterne forventer at indgive 
betalingsanmodninger for i det 
indeværende finansår og det efterfølgende 
finansår, skal ledsage indberetningerne 
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pr. 31. januar og 31. juli.
4. Skæringsdatoen for de data, der 
indgives i henhold til denne artikel, er 
udgangen af den måned, der går forud for 
måneden for indberetningen.

Or. de

Begrundelse

Indberetningspligterne ville i forhold til den løbende støtteperiode stige betragteligt i omfang 
og hyppighed.  Dette binder for mange ressourcer og indvirker på den indholdsmæssige 
gennemførelse.

Ændringsforslag 1545
Richard Seeber

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 102 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 31. januar, den 30. april, 
den 31. juli og den 31. oktober fremsender 
forvaltningsmyndigheden følgende 
elektronisk til Kommissionen pr. 
operationelt program og pr. prioriteret 
felt:

udgår

a) de samlede støtteberettigede offentlige 
udgifter til operationer og antallet af 
operationer, der er udvalgt til støtte
b) de samlede støtteberettigede offentlige 
udgifter til kontrakter eller andre retlige 
forpligtelser, der er indgået af 
støttemodtagerne i forbindelse med 
gennemførelsen af operationer, der er 
udvalgt til støtte
c) de samlede støtteberettigede udgifter, 
som modtagerne har anmeldt til 
forvaltningsmyndigheden.

Or. en
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Ændringsforslag 1546
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 102 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 31. januar, den 30. april, den 
31. juli og den 31. oktober fremsender 
forvaltningsmyndigheden følgende 
elektronisk til Kommissionen pr. 
operationelt program og pr. prioriteret felt:

1. Senest den 31. januar og den 31. juli 
fremsender forvaltningsmyndigheden 
følgende elektronisk til Kommissionen pr. 
operationelt program og pr. prioriteret felt:

Or. en

Ændringsforslag 1547
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 102 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 31. januar, den 30. april, den 
31. juli og den 31. oktober fremsender 
forvaltningsmyndigheden følgende 
elektronisk til Kommissionen pr. 
operationelt program og pr. prioriteret felt:

1. Senest den 31. januar, den 30. april, den 
31. juli og den 31. oktober fremsender 
forvaltningsmyndigheden følgende 
elektronisk til Kommissionen pr. 
operationelt program eller program for en 
makroregional udviklingsfond og pr. 
prioriteret felt:

Or. sk

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1548
Peter Simon

Forslag til forordning
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Tredje del – artikel 102 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 31. januar, den 30. april, den 
31. juli og den 31. oktober fremsender 
forvaltningsmyndigheden følgende 
elektronisk til Kommissionen pr. 
operationelt program og pr. prioriteret felt:

1. Senest den 30. april og den 31. juli 
fremsender forvaltningsmyndigheden 
følgende elektronisk til Kommissionen pr. 
operationelt program og pr. prioriteret felt:

Or. de

Begrundelse

I overensstemmelse med målet om administrativ forenkling og med fokusset på den 
indholdsmæssige gennemførelse af projekterne, skal indberetningen af finansielle data rette 
sig i højere grad efter proportionalitetsprincippet.

Ændringsforslag 1549
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 102 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 31. januar, den 30. april, den 
31. juli og den 31. oktober fremsender 
forvaltningsmyndigheden følgende 
elektronisk til Kommissionen pr. 
operationelt program og pr. prioriteret felt:

1. Senest den 31. januar og den 31. juli 
fremsender forvaltningsmyndigheden 
følgende elektronisk til Kommissionen pr. 
operationelt program og pr. prioriteret felt:

Or. fr

Ændringsforslag 1550
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 102 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de samlede støtteberettigede offentlige 
udgifter til kontrakter eller andre retlige 

udgår
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forpligtelser, der er indgået af 
støttemodtagerne i forbindelse med 
gennemførelsen af operationer, der er 
udvalgt til støtte

Or. en

Ændringsforslag 1551
Richard Seeber

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 102 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Desuden skal indberetningen pr. 31. 
januar indeholde ovennævnte data opdelt 
efter interventionskategori. Denne 
indberetning anses for at opfylde kravet 
om indgivelse af finansielle data, der er 
omhandlet i artikel 44, stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1552
Peter Simon

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 102 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Desuden skal indberetningen pr. 31.
januar indeholde ovennævnte data opdelt 
efter interventionskategori. Denne 
indberetning anses for at opfylde kravet om 
indgivelse af finansielle data, der er 
omhandlet i artikel 44, stk. 2.

2. Desuden skal indberetningen pr. 30. 
april indeholde ovennævnte data opdelt 
efter interventionskategori. Denne 
indberetning anses for at opfylde kravet om 
indgivelse af finansielle data, der er 
omhandlet i artikel 44, stk. 2.

Or. de

Begrundelse

I overensstemmelse med målet om administrativ forenkling og med fokusset på den 
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indholdsmæssige gennemførelse af projekterne, skal indberetningen af finansielle data rette 
sig i højere grad efter proportionalitetsprincippet.

Ændringsforslag 1553
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 102 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Et overslag over de beløb, som 
medlemsstaterne forventer at indgive 
betalingsanmodninger for i det 
indeværende finansår og det efterfølgende 
finansår, skal ledsage indberetningerne 
pr. 31. januar og 31. juli.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1554
Peter Simon

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 102 – stk.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Et overslag over de beløb, som 
medlemsstaterne forventer at indgive 
betalingsanmodninger for i det 
indeværende finansår og det efterfølgende 
finansår, skal ledsage indberetningerne pr. 
31. januar og 31. juli.

3. Et overslag over de beløb, som 
medlemsstaterne forventer at indgive 
betalingsanmodninger for i det 
indeværende finansår og det efterfølgende 
finansår, skal ledsage indberetningerne pr. 
30. april.

Or. de

Begrundelse

I overensstemmelse med målet om administrativ forenkling og med fokusset på den 
indholdsmæssige gennemførelse af projekterne, skal indberetningen af finansielle data rette 
sig i højere grad efter proportionalitetsprincippet.
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Ændringsforslag 1555
Richard Seeber

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 102 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Skæringsdatoen for de data, der 
indgives i henhold til denne artikel, er 
udgangen af den måned, der går forud for 
måneden for indberetningen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1556
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 102 – stk.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Et overslag over de beløb, som 
medlemsstaterne forventer at indgive 
betalingsanmodninger for i det 
indeværende finansår og det efterfølgende 
finansår, skal ledsage indberetningerne pr. 
31. januar og 31. juli.

3. Et overslag over de beløb, som 
medlemsstaterne, eller en gruppe af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond, forventer 
at indgive betalingsanmodninger for i det 
indeværende finansår og det efterfølgende 
finansår, skal ledsage indberetningerne pr. 
31. januar og 31. juli.

Or. sk

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1557
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Forslag til forordning
Tredje del – artikel 103 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den rapport fra Kommissionen, der er 
nævnt i traktatens artikel 175, skal 
indeholde:

1. Den rapport fra Kommissionen, der er 
nævnt i traktatens artikel 175, skal i 
særdeleshed indeholde:

Or. en

Ændringsforslag 1558
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 103 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rapporten skal også om nødvendigt 
indeholde eventuelle forslag om 
foranstaltninger og politikker, som bør 
vedtages for at styrke den økonomiske, 
sociale og territoriale sammenhæng samt 
for at kommunikere Unionens prioriteter.

Or. en

Ændringsforslag 1559
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 104 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forvaltningsmyndigheden udarbejder en 
evalueringsplan for hvert operationelt 
program. Evalueringsplanen forelægges på 
det første møde i overvågningsudvalget. 
Hvis et enkelt overvågningsudvalg dækker 
mere end ét operationelt program, kan en 
evalueringsplan omfatte alle de 
pågældende operationelle programmer.

1. Forvaltningsmyndigheden udarbejder en 
evalueringsplan for hvert operationelt 
program eller program for en 
makroregional udviklingsfond. 
Evalueringsplanen forelægges på det første 
møde i overvågningsudvalget. Hvis et 
enkelt overvågningsudvalg dækker mere 
end ét operationelt program, kan en 
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evalueringsplan omfatte alle de 
pågældende operationelle programmer.

Or. sk

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1560
Richard Seeber

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 104 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forvaltningsmyndigheden udarbejder en 
evalueringsplan for hvert operationelt 
program. Evalueringsplanen forelægges på 
det første møde i overvågningsudvalget. 
Hvis et enkelt overvågningsudvalg dækker 
mere end ét operationelt program, kan en 
evalueringsplan omfatte alle de 
pågældende operationelle programmer.

1. Forvaltningsmyndigheden udarbejder en 
evalueringsplan for hvert operationelt 
program. Evalueringsplanen forelægges 
sammen med den første 
gennemførelsesrapport. Hvis et enkelt 
overvågningsudvalg dækker mere end ét 
operationelt program, kan en 
evalueringsplan omfatte alle de 
pågældende operationelle programmer.

Or. en

Ændringsforslag 1561
Richard Seeber

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 104 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den 31. december 2020 
forelægger forvaltningsmyndighederne 
for hvert program Kommissionen en 
rapport, som opsummerer resultaterne af 
de evalueringer, der er foretaget i 
programmeringsperioden, herunder en
vurdering af programmets vigtigste output 
og resultater.

udgår



PE491.057v01-00 68/164 AM\903906DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 1562
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 104 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den 31. december 2020 
forelægger forvaltningsmyndighederne for 
hvert program Kommissionen en rapport, 
som opsummerer resultaterne af de 
evalueringer, der er foretaget i 
programmeringsperioden, herunder en 
vurdering af programmets vigtigste output 
og resultater.

2. Senest den 31. december 2020 
forelægger forvaltningsmyndighederne for 
hvert program eller program for en 
makroregional udviklingsfond
Kommissionen en rapport, som 
opsummerer resultaterne af de 
evalueringer, der er foretaget i 
programmeringsperioden, herunder en 
vurdering af programmets eller 
programmet for en makroregional 
udviklingsfonds vigtigste output og 
resultater.

Or. sk

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1563
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 104 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen foretager efterfølgende 
evalueringer i tæt samarbejde med 
medlemsstaten og 
forvaltningsmyndighederne.

3. Kommissionen foretager efterfølgende 
evalueringer i tæt samarbejde med 
medlemsstaten, eller med en gruppe af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond, og 
forvaltningsmyndighederne.
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Or. sk

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1564
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 105 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne og 
forvaltningsmyndighederne er ansvarlige 
for:

1. Medlemsstaterne, eller en gruppe af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond, og 
forvaltningsmyndighederne er ansvarlige 
for:

Or. sk

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1565
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 105 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at sikre oprettelse af et enkelt websted 
eller en enkelt webportal, som giver 
oplysninger om og adgang til alle 
operationelle programmer i den 
pågældende medlemsstat

a) at sikre oprettelse af et enkelt websted 
eller en enkelt webportal, som giver 
oplysninger om og adgang til alle 
operationelle programmer i den 
pågældende medlemsstat, eller 
programmer for makroregionale 
udviklingsfonde i de makroregioner

Or. sk
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 1566
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 105 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at sikre oprettelse af et enkelt websted 
eller en enkelt webportal, som giver 
oplysninger om og adgang til alle 
operationelle programmer i den 
pågældende medlemsstat

a) at sikre oprettelse af et enkelt websted 
eller en enkelt webportal, som giver 
oplysninger om og adgang til alle 
operationelle programmer i den 
pågældende medlemsstat, herunder 
programmeringsdokumenter, 
observationer modtaget fra offentligheden 
og partnere, samt hvordan de er blevet 
taget i betragtning (herunder en 
begrundelse i tilfælde af afvisning)

Or. en

Ændringsforslag 1567
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 105 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at oplyse potentielle støttemodtagere om 
finansieringsmulighederne under 
operationelle programmer

b) at oplyse potentielle støttemodtagere om 
finansieringsmulighederne under 
operationelle programmer eller 
programmer for makroregionale 
udviklingsfonde

Or. sk
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 1568
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 105 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) over for EU-borgerne at offentliggøre 
oplysninger om samhørighedspolitikkens 
og fondenes rolle og resultater gennem 
informations- og 
kommunikationsforanstaltninger om 
resultaterne og virkningerne af 
partnerskabsaftaler, operationelle 
programmer og operationer.

c) over for EU-borgerne at offentliggøre 
oplysninger om samhørighedspolitikkens 
og fondenes rolle og resultater gennem 
informations- og 
kommunikationsforanstaltninger om 
resultaterne og virkningerne af 
partnerskabsaftaler, operationelle 
programmer, eller programmer for 
makroregionale udviklingsfonde, og 
operationer.

Or. sk

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1569
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 105 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c a) at informere offentligheden om 
tidsplanerne for planlægningen af samt 
de forventede tidsplaner for alle de 
relevante offentlige høringsprocesser på 
alle niveauer inden for forberedelsen af 
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partnerskabsaftalen og programmerne.

Or. en

Ændringsforslag 1570
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 105 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c a) at informere offentligheden om 
tidsplanen for planlægningen af samt den 
forventede tidsramme for og udformning 
af alle de relevante offentlige 
høringsprocesser fra begyndelsen af 
udarbejdelsen af partnerskabsaftalerne og 
opdatere tidsplanen mindst hver tredje 
måned.

Or. en

Ændringsforslag 1571
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 105 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. EU's institutioner og rådgivende 
organer foranstalter 
oplysningskampagner for at forklare, 
hvordan samhørighedspolitikken 
fungerer.

Or. en

Ændringsforslag 1572
Ramona Nicole Mănescu
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Forslag til forordning
Tredje del – artikel 105 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. at informere offentligheden om 
tidsplanen for planlægningen af samt den 
forventede tidsramme for og udformning 
af alle de relevante offentlige 
høringsprocesser fra begyndelsen af 
udarbejdelsen af nationale 
reformstrategier, der skal udgøre basis for 
partnerskabsaftalerne, og for at opdatere 
tidsplanen mindst hver anden måned.

Or. en

Ændringsforslag 1573
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 105 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. EU's institutioner og 
rådgivningsorganer kan også arrangere 
oplysende foranstaltninger med henblik 
på at forklare, hvordan 
samhørighedspolitikken fungerer samt 
dens merværdi for UE.

Or. it

Ændringsforslag 1574
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
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Tredje del – artikel 105 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne skal for at sikre 
gennemsigtighed i støtten fra fondene føre 
en liste over operationer opdelt pr. 
operationelt program og pr. fond i csv-
eller xml-format, som skal være 
tilgængelige via webstedet eller 
webportalen og omfatte en liste over og 
kort beskrivelse af alle operationelle 
programmer i den pågældende 
medlemsstat.

2. Medlemsstaterne, eller den gruppe af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond, skal for at 
sikre gennemsigtighed i støtten fra fondene 
føre en liste over operationer opdelt pr. 
operationelt program, eller program for en 
makroregional udviklingsfond, og pr. fond 
i csv- eller xml-format, som skal være 
tilgængelige via webstedet eller 
webportalen og omfatte en liste over og 
kort beskrivelse af alle operationelle 
programmer i den pågældende 
medlemsstat.

Or. sk

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1575
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 105 – stk. 2 – afsnit 1 – led 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Medlemsstaterne skal, på same websted, 
offentliggøre programmeringsdokumenter 
til offentlig høring samt observationer og 
kommentarer modtaget fra 
offentligheden, herunder partnere, og 
tilbagemeldinger omkring observationer 
og kommentarer, herunder en 
begrundelse i tilfælde af afvisning.

Or. en
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Ændringsforslag 1576
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 105 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Listen over operationer skal ajourføres 
mindst hver tredje måned.

Listen over operationer skal ajourføres 
mindst hver sjette måned.

Or. en

Ændringsforslag 1577
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 106 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forvaltningsmyndigheden udarbejder en 
kommunikationsstrategi for hvert 
operationelt program. Der kan udarbejdes 
en fælles kommunikationsstrategi for flere 
operationelle programmer.

1. Forvaltningsmyndigheden udarbejder en 
kommunikationsstrategi for hvert 
operationelt program eller program for en 
makroregional udviklingsfond. Der kan 
udarbejdes en fælles 
kommunikationsstrategi for flere 
operationelle programmer.

Or. sk

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1578
Richard Seeber

Forslag til forordning
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Tredje del – artikel 106 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommunikationsstrategien skal omfatte de 
elementer, der er anført i bilag V, og årlige 
opdateringer med nærmere oplysninger 
om de planlagte informations- og pr-
aktiviteter, der skal udføres.

Kommunikationsstrategien skal omfatte de 
elementer, der er anført i bilag V, med 
nærmere oplysninger om de planlagte 
informations- og pr-aktiviteter, der skal 
udføres.

Or. en

Ændringsforslag 1579
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 106 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommunikationsstrategien drøftes og 
godkendes af det første 
overvågningsudvalg efter vedtagelsen af 
det operationelle program.

2. Kommunikationsstrategien drøftes og 
godkendes af det første 
overvågningsudvalg efter vedtagelsen af 
det operationelle program eller 
programmet for en makroregional 
udviklingsfond.

Or. sk

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1580
Richard Seeber

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 106 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Eventuelle revisioner af 
kommunikationsstrategien drøftes og 

Eventuelle revisioner af 
kommunikationsstrategien drøftes af 
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godkendes af overvågningsudvalget. overvågningsudvalget.

Or. en

Ændringsforslag 1581
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 106 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forvaltningsmyndigheden underretter 
for hvert operationelt program mindst én 
gang om året overvågningsudvalget om 
udviklingen i gennemførelsen af 
kommunikationsstrategien og om sin 
vurdering af resultaterne.

3. Forvaltningsmyndigheden underretter 
for hvert operationelt program eller 
program for en makroregional 
udviklingsfond mindst én gang om året 
overvågningsudvalget om udviklingen i 
gennemførelsen af 
kommunikationsstrategien og om sin 
vurdering af resultaterne.

Or. sk

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1582
Richard Seeber

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 106 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forvaltningsmyndigheden underretter 
for hvert operationelt program mindst én 
gang om året overvågningsudvalget om 
udviklingen i gennemførelsen af 
kommunikationsstrategien og om sin 
vurdering af resultaterne.

3. Forvaltningsmyndigheden underretter 
for hvert operationelt program mindst én 
gang om året overvågningsudvalget om 
udviklingen i gennemførelsen af 
kommunikationsstrategien.

Or. en
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Ændringsforslag 1583
Richard Seeber

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 107

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 107 udgår
Informations- og 
kommunikationspersoner og deres 
netværk
1. Hver medlemsstat udpeger en 
informations- og kommunikationsperson 
til koordinering af informations- og 
kommunikationsforanstaltninger i 
relation til en eller flere fonde og 
underretter Kommissionen herom.
2. Informations- og 
kommunikationspersonen koordinerer og 
leder møder i et nationalt netværk af 
fondenes kommunikatorer, herunder
relevante europæiske territoriale 
samarbejdsprogrammer, etablering og 
vedligeholdelse af webstedet eller 
webportalen, der er omhandlet i bilag V, 
og forpligtelsen til at give et overblik over 
kommunikationsforanstaltninger, der er 
truffet på nationalt plan.
3. Hver forvaltningsmyndighed udpeger 
én person, som er ansvarlig for 
information og kommunikation for et 
givent operationelt program, og 
underretter Kommissionen om, hvem der 
er udpeget.
4. Kommissionen opretter EU-netværk 
bestående af de medlemmer, der er 
udpeget af medlemsstaterne og 
forvaltningsmyndighederne, for at sikre, 
at der udveksles oplysninger om 
resultaterne af gennemførelsen af 
kommunikationsstrategierne, udveksles 
erfaringer om gennemførelsen af 
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informations- og 
kommunikationsforanstaltningerne og 
udveksles god praksis.

Or. en

Ændringsforslag 1584
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 107 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat udpeger en 
informations- og kommunikationsperson til 
koordinering af informations- og 
kommunikationsforanstaltninger i relation 
til en eller flere fonde og underretter 
Kommissionen herom.

1. Hver medlemsstat udpeger en 
informations- og kommunikationsperson til 
koordinering af informations- og 
kommunikationsforanstaltninger sammen 
med partnerne på det relevante plan i 
relation til en eller flere fonde og 
underretter Kommissionen herom.

Or. en

Ændringsforslag 1585
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 107 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat udpeger en 
informations- og kommunikationsperson til 
koordinering af informations- og 
kommunikationsforanstaltninger i relation 
til en eller flere fonde og underretter 
Kommissionen herom.

1. Hver medlemsstat eller hver gruppe af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond, udpeger en 
informations- og kommunikationsperson til 
koordinering af informations- og 
kommunikationsforanstaltninger i relation 
til en eller flere fonde og underretter 
Kommissionen herom.

Or. sk
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 1586
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 107 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Informations- og 
kommunikationspersonen koordinerer og 
leder møder i et nationalt netværk af 
fondenes kommunikatorer, herunder 
relevante europæiske territoriale 
samarbejdsprogrammer, etablering og 
vedligeholdelse af webstedet eller 
webportalen, der er omhandlet i bilag V, og 
forpligtelsen til at give et overblik over 
kommunikationsforanstaltninger, der er 
truffet på nationalt plan.

2. Informations- og 
kommunikationspersonen koordinerer og 
leder møder i et nationalt netværk af 
fondenes kommunikatorer, herunder 
relevante europæiske territoriale 
samarbejdsprogrammer, etablering og 
vedligeholdelse af webstedet eller 
webportalen, der er omhandlet i bilag V, og 
forpligtelsen til at give et overblik over 
kommunikationsforanstaltninger, der er 
truffet på nationalt plan. Informations- og 
kommunikationspersonen koordinerer og 
leder møder i et makroregionalt netværk 
af fondenes kommunikatorer, etablering 
og vedligeholdelse af webstedet eller 
webportalen, der er omhandlet i bilag V, 
og forpligtelsen til at give et overblik over 
kommunikationsforanstaltninger, der er 
truffet på makroregionalt plan.

Or. sk

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1587
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
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Tredje del – artikel 107 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hver forvaltningsmyndighed udpeger én 
person, som er ansvarlig for information og 
kommunikation for et givent operationelt 
program, og underretter Kommissionen 
om, hvem der er udpeget.

3. Hver forvaltningsmyndighed udpeger én 
person, som er ansvarlig for information og 
kommunikation for et givent operationelt 
program eller for programmet for den 
makroregionale udviklingsfond, og 
underretter Kommissionen om, hvem der 
er udpeget.

Or. sk

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1588
Salvatore Caronna, Erminia Mazzoni, Oreste Rossi, Patrizia Toia, Sergio Gaetano 
Cofferati, Francesca Balzani, Guido Milana

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 107 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen opretter EU-netværk 
bestående af de medlemmer, der er udpeget 
af medlemsstaterne og 
forvaltningsmyndighederne, for at sikre, at 
der udveksles oplysninger om resultaterne 
af gennemførelsen af 
kommunikationsstrategierne, udveksles 
erfaringer om gennemførelsen af 
informations- og 
kommunikationsforanstaltningerne og 
udveksles god praksis.

4. Kommissionen opretter EU-netværk 
bestående af de medlemmer, der er udpeget 
af medlemsstaterne og 
forvaltningsmyndighederne, for at sikre, at 
der udveksles oplysninger om resultaterne 
af gennemførelsen af 
kommunikationsstrategierne, udveksles 
erfaringer om gennemførelsen af 
informations- og 
kommunikationsforanstaltningerne og 
udveksles god praksis.

Den enkelte forvaltningsmyndighed vil 
benytte sig af Europe Direct-centrene 
under EU's informationsnetværk som 
instrument i forbindelse med 
gennemførelse af informations- og 
kommunikationsaktiviteter på lokalt og 
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regionalt plan.

Or. it

Begrundelse

Betydningen af Europe Direct-centrene som nyttigt instrument for forvaltningsmyndighederne 
med henblik på gennemførelse af informations- og kommunikationsaktiviteterne omkring 
strukturfondene understreges.

Ændringsforslag 1589
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 107 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen opretter EU-netværk 
bestående af de medlemmer, der er udpeget 
af medlemsstaterne og 
forvaltningsmyndighederne, for at sikre, at 
der udveksles oplysninger om resultaterne 
af gennemførelsen af 
kommunikationsstrategierne, udveksles 
erfaringer om gennemførelsen af 
informations- og 
kommunikationsforanstaltningerne og 
udveksles god praksis.

4. Kommissionen opretter EU-netværk 
bestående af de medlemmer, der er udpeget 
af medlemsstaterne, grupper af 
medlemsstater, der har oprettet 
makroregionale udviklingsfonde, og 
forvaltningsmyndighederne, for at sikre, at 
der udveksles oplysninger om resultaterne 
af gennemførelsen af 
kommunikationsstrategierne, udveksles 
erfaringer om gennemførelsen af 
informations- og 
kommunikationsforanstaltningerne og 
udveksles god praksis.

Or. sk

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1590
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Forslag til forordning
Tredje del – artikel 109 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Teknisk bistand tager form af et 
prioriteret felt, som finansieres via én 
fond, inden for et operationelt program 
eller et særligt operationelt program.

2. Teknisk bistand tager form af en del af 
et prioriteret felt eller et prioriteret felt
inden for et operationelt program eller et 
særligt operationelt program.

Or. en

Ændringsforslag 1591
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 109 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 109a
Teknisk bistand fra en gruppe af 

medlemsstater, som har oprettet en 
makroregional udviklingsfond

1) Hver af fondene kan finansiere 
tekniske bistandsoperationer, der er 
støtteberettiget under en af de øvrige 
fonde. Størrelsen af de fondsmidler, der 
afsættes til teknisk bistand, kan højst 
udgøre 4 % af de samlede fondsmidler, 
der er afsat til makroregionale 
udviklingsfonde inden for hver 
regionskategori under målet om 
makroregionalt samarbejde. Med henblik 
på støtteordningen for konkurrenceevne 
og beskæftigelse øges størrelsen af de 
fondsmidler, der afsættes til teknisk 
bistand, med yderligere 6 % af de samlede 
fondsmidler, der er afsat til 
makroregionale udviklingsfonde inden for
hver regionskategori under målet om 
makroregionalt samarbejde.
2) Teknisk bistand tager form af et 
prioriteret felt, som finansieres via én 
fond, inden for et program for en 
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makroregional udviklingsfond.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme. I overensstemmelse med Det Europæiske Råds møde den 30. januar 2012 
skal EU og medlemsstaterne modernisere deres økonomier og styrke deres konkurrenceevne 
med henblik på at sikre bæredygtig vækst. EU og medlemsstaterne skal følge en konsekvent og 
omfattende tilgang, hvor intelligent investering med opretholdelse af den finanspolitiske 
konsolidering kombineres med strukturelle foranstaltninger til fremtidig vækst og 
beskæftigelse.

Ændringsforslag 1592
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 110 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionens afgørelse om vedtagelse 
af et operationelt program fastsætter 
medfinansieringssatsen og den maksimale 
støtte fra fondene for hvert prioriteret felt.

1. Kommissionens afgørelse om vedtagelse 
af et operationelt program eller et program 
for en makroregional udviklingsfond
fastsætter medfinansieringssatsen og den 
maksimale støtte fra fondene for hvert 
prioriteret felt.

Or. sk

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1593
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
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Tredje del – artikel 110 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionens afgørelse om vedtagelse 
af et operationelt program fastsætter 
medfinansieringssatsen og den maksimale 
støtte fra fondene for hvert prioriteret felt.

1. Kommissionens afgørelse om vedtagelse 
af et operationelt program fastsætter 
medfinansieringssatsen og den maksimale 
støtte fra hver fond for hvert prioriteret 
felt.

Or. en

Ændringsforslag 1594
Michael Theurer

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 110 – stk. 1 – punkt 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Hvis der er behov for en statslig 
medfinansiering, kan denne også erstattes 
af private investorer.

Or. de

Ændringsforslag 1595
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 110 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For så vidt angår programmer under 
målet om europæisk territorialt 
samarbejde, skal Kommissionens 
beslutninger i stk. 1 og 2 gennemføres i et 
operationelt program og ikke for hvert 
prioriteret felt.

Or. fr
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Ændringsforslag 1596
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 110 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medfinansieringssatsen for hvert 
prioriteret felt for operationelle 
programmer under målet om investeringer i 
vækst og beskæftigelse må højst udgøre:

3. Medfinansieringssatsen for hvert 
prioriteret felt for operationelle 
programmer under målet om investeringer i 
vækst og beskæftigelse må grundlæggende 
set, dvs. bortset fra begrundede enkelte 
tilfælde efter aftale med Kommissionen,
højst udgøre:

Or. de

Begrundelse

I mange tilfælde kan støtte ikke ydes, fordi enkelte kommuner ikke er i stand til at yde deres 
finansielle bidrag. Det lader derfor til at være nødvendigt at være mere fleksibel i enkelte 
tilfælde efter aftale med Kommissionen.

Ændringsforslag 1597
Michael Theurer

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 110 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medfinansieringssatsen for hvert 
prioriteret felt for operationelle 
programmer under målet om investeringer i 
vækst og beskæftigelse må højst udgøre:

3. Medfinansieringssatsen for hvert 
prioriteret felt for operationelle 
programmer under målet om investeringer i 
vækst og beskæftigelse må grundlæggende 
set højst udgøre:

Or. de

Ændringsforslag 1598
Anneli Jäätteenmäki
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Forslag til forordning
Tredje del – artikel 110 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 85 % for Samhørighedsfonden a) 75 % for Samhørighedsfonden

Or. en

Begrundelse

Den maksimale samfinansieringssats bør begrænses til 75 % for Samhørighedsfonden. Reel 
egenfinansiering er den bedste garanti for regionernes og medlemsstatens engagement med 
hensyn til samhørighedspolitikkens kvalitet og ydeevne samt for en fornuftig finansiel 
forvaltning.

Ændringsforslag 1599
Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 110 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 85 % for de mindre udviklede regioner i 
medlemsstater, hvis gennemsnitlige BNP 
pr. indbygger i perioden 2007-2009 var 
under 85 % af gennemsnittet i EU-27 i den 
samme periode, og for regionerne i den 
yderste periferi

b) 75 % for de mindre udviklede regioner i 
medlemsstater, hvis gennemsnitlige BNP 
pr. indbygger i perioden 2007-2009 var 
under 85 % af gennemsnittet i EU-27 i den 
samme periode, og for regionerne i den 
yderste periferi

Or. en

Begrundelse

Den maksimale samfinansieringssats bør begrænses til 75 %. En reel egenfinansiering er den 
bedste garanti for engagement i samhørighedspolitikkens kvalitet og resultater fra 
regionernes og medlemsstaternes side samt for forsvarlig økonomisk forvaltning.

Ændringsforslag 1600
Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
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Tredje del – artikel 110 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 80 % for de mindre udviklede regioner i 
medlemsstater ikke omhandlet i litra b), 
som pr. 1. januar 2014 er støtteberettigede i 
henhold til Samhørighedsfondens 
overgangsordning

c) 75 % for de mindre udviklede regioner i 
medlemsstater ikke omhandlet i litra b), 
som pr. 1. januar 2014 er støtteberettigede i 
henhold til Samhørighedsfondens 
overgangsordning

Or. en

Begrundelse

Den maksimale samfinansieringssats bør begrænses til 75 %. En reel egenfinansiering er den 
bedste garanti for engagement i samhørighedspolitikkens kvalitet og resultater fra 
regionernes og medlemsstaternes side samt for forsvarlig økonomisk forvaltning.

Ændringsforslag 1601
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 110 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) 75 % for de mindre udviklede regioner 
i medlemsstater ikke omhandlet i litra b) 
og c) og for 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 vokset til over 75 % af EU-
27-gennemsnittet

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1602
Markus Pieper, Hermann Winkler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Forslag til forordning
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Tredje del – artikel 110 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) 75 % for de mindre udviklede regioner i 
medlemsstater ikke omhandlet i litra b) og 
c) og for 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 vokset til over 75 % af EU-
27-gennemsnittet

d) 75 % for de mindre udviklede regioner i 
medlemsstater ikke omhandlet i litra b) og 
c) og for 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 vokset til over 75 % af EU-
27-gennemsnittet, såvel for de regioner, 
der som såkaldte udfasningsregioner 
modtog støtte i henhold til 
konvergensmålet i perioden 2007-2013;

Or. de

Ændringsforslag 1603
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 110 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) 75 % for de mindre udviklede regioner i 
medlemsstater ikke omhandlet i litra b) og 
c) og for 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 vokset til over 75 % af EU-
27-gennemsnittet

d) 75 % for de mindre udviklede regioner i 
medlemsstater ikke omhandlet i litra b) og 
c) og for alle regioner, der modtog støtte i 
perioden 2007-2013 i henhold til 
konvergensmålet, inklusive regioner, der i 
denne periode modtog støtte som såkaldte 
udfasningsregioner i henhold til artikel 8, 
stk. 1 i forordning nr. 1083/2006, men 
hvis BNP pr. indbygger er vokset til over 
75 % af EU-27-gennemsnittet;

Or. de

Begrundelse

For at undgå opdelte støtteområder med forskellige medfinansieringssatser indenfor et 
operationelt program, skal medfinansieringssatserne harmoniseres. Udfasningsregionerne 
skal tilsvarende behandles på lige fod med de andre regioner, der modtager støtte i henhold 
til konvergensmålet. Tilpasningerne af sikkerhedsnettet fremgår også af ændringsforslagene 
til betragtning 54 og artikel 84. Ved fastholdelse af teksten ville forskellige regioner inden for 
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et forbundsland hhv. et operationelt program have forskellige medfinansieringssatser.

Ændringsforslag 1604
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 110 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) 75 % for de mindre udviklede regioner i 
medlemsstater ikke omhandlet i litra b) og 
c) og for 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 vokset til over 75 % af EU-
27-gennemsnittet

d) 75 % for de mindre udviklede regioner i 
medlemsstater ikke omhandlet i litra b) og 
c) og for 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 vokset til over 75 % af EU-
27-gennemsnittet, og for regioner, som var 
berettiget til overgangsstøtte i henhold til 
artikel 8, stk. 1, i Rådets forordning (EF) 
nr. 1083/2006

Or. en

Ændringsforslag 1605
Michael Theurer

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 110 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) 75 % for de mindre udviklede regioner i 
medlemsstater ikke omhandlet i litra b) og 
c) og for 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 vokset til over 75 % af EU-
27-gennemsnittet

d) 75 % for de mindre udviklede regioner i 
medlemsstater ikke omhandlet i litra b) og 
c) og for alle regioner, som i perioden 
2007-2013 blev støttet i henhold til 
konvergensmålet, og hvis BNP pr. 
indbygger er vokset til over 75 % af EU-
27-gennemsnittet;

Or. de
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 1606
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 110 – stk. 3 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) 60 % for overgangsregionerne bortset 
fra dem, der er omhandlet i litra d)

udgår

Or. de

Ændringsforslag 1607
Michael Theurer

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 110 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I begrundede enkelte tilfælde kan 
Medfinansieringssatsen for hvert 
prioriteret felt for operationelle 
programmer under målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse 
forhøjes af regionerne efter aftale med 
Kommissionen.

Or. de

Ændringsforslag 1608
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
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Tredje del – artikel 110 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medfinansieringssatsen for hvert 
prioriteret felt for operationelle 
programmer under målet om europæisk 
territorialt samarbejde må højst udgøre 
75 %.

Medfinansieringssatsen for operationelle 
programmer under målet om europæisk 
territorialt samarbejde må højst udgøre 
85 %. Til de operationelle programmer 
under målet om europæisk territorialt 
samarbejde, hvor mindst en deltager 
tilhører en medlemsstat, hvis 
gennemsnitlige BNP pr. indbygger i 
perioden 2001 til 2003 var mindre end 85 
% af gennemsnittet for EU-25 i samme 
periode, bør tildelingen fra EFRU ikke 
overstige 85 % af de støtteberettigede 
udgifter. For alle andre operationelle 
programmer bør tildelingen fra EFRU 
ikke overstige 75 % af de støtteberettigede 
udgifter, som medfinansieres af EFRU.
Støttemidler inden for de prioriterede 
felter afstemmes for at sikre overholdelsen 
af maksimumsgrænsen for støttebeløb og 
maksimumssatsen for hver tildeling i 
forhold til det operationelle program.

Or. pt

Ændringsforslag 1609
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 110 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medfinansieringssatsen for hvert prioriteret 
felt for operationelle programmer under 
målet om europæisk territorialt samarbejde 
må højst udgøre 75 %.

Medfinansieringssatsen for hvert prioriteret 
felt for operationelle programmer under 
målet om europæisk territorialt samarbejde 
må højst udgøre 85 %.

Or. en
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Ændringsforslag 1610
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 110 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medfinansieringssatsen for hvert 
prioriteret felt for operationelle 
programmer under målet om europæisk 
territorialt samarbejde må højst udgøre 
75 %.

Medfinansieringssatsen for operationelle 
programmer under målet om europæisk 
territorialt samarbejde må højst udgøre 
75 %. For programmer med deltagelse af 
mindre udviklede regioner kan 
medfinansieringssatsen forhøjes med 
yderligere 10 procentpoint (op til 85 %).

Or. en

Ændringsforslag 1611
Victor Boştinaru

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 110 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medfinansieringssatsen for hvert prioriteret 
felt for operationelle programmer under 
målet om europæisk territorialt samarbejde 
må højst udgøre 75 %.

Medfinansieringssatsen for hvert prioriteret 
felt for operationelle programmer under 
målet om europæisk territorialt samarbejde 
må højst udgøre 85 %.

Or. en

Ændringsforslag 1612
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 110 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medfinansieringssatsen for hvert prioriteret 
felt for operationelle programmer under 
målet om europæisk territorialt samarbejde 

Medfinansieringssatsen for hvert prioriteret 
felt for operationelle programmer under 
målet om europæisk territorialt samarbejde 
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må højst udgøre 75 %. må højst udgøre 85 %.

Or. en

Ændringsforslag 1613
Evgeni Kirilov

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 110 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medfinansieringssatsen for hvert prioriteret 
felt for operationelle programmer under 
målet om europæisk territorialt samarbejde 
må højst udgøre 75 %.

Medfinansieringssatsen for hvert prioriteret 
felt for operationelle programmer under 
målet om europæisk territorialt samarbejde 
må højst udgøre 85 %.

Or. en

Ændringsforslag 1614
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
María Irigoyen Pérez

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 110 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medfinansieringssatsen for hvert prioriteret 
felt for operationelle programmer under 
målet om europæisk territorialt samarbejde 
må højst udgøre 75 %.

Medfinansieringssatsen for hvert prioriteret 
felt for operationelle programmer under 
målet om europæisk territorialt samarbejde 
må højst udgøre 75 %, bortset fra de 
mindre udviklede regioner som defineret i 
artikel 82, stk. 2, litra a), og regionerne i 
den yderste periferi som defineret i 
traktatens artikel 349, for hvilke den øvre 
grænse er 85 %.

Or. fr

Ændringsforslag 1615
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné
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Forslag til forordning
Tredje del – artikel 110 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medfinansieringssatsen for hvert prioriteret 
felt for operationelle programmer under 
målet om europæisk territorialt samarbejde 
må højst udgøre 75 %.

Medfinansieringssatsen for hvert prioriteret 
felt for operationelle programmer under 
målet om europæisk territorialt samarbejde 
må højst udgøre 75 %. For regionerne i 
den yderste periferi bør den ikke overstige 
85 %.

Or. es

Ændringsforslag 1616
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 110 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medfinansieringssatsen for hvert 
prioriteret felt for operationelle 
programmer under målet om europæisk 
territorialt samarbejde må højst udgøre 
75 %.

Medfinansieringssatsen for operationelle 
programmer under målet om europæisk 
territorialt samarbejde må højst udgøre 
75 %.

Or. fr

Ændringsforslag 1617
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 110 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medfinansieringssatsen for hvert prioriteret 
felt for operationelle programmer under 
målet om europæisk territorialt samarbejde 
må højst udgøre 75 %.

Medfinansieringssatsen for hvert prioriteret 
felt for operationelle programmer under 
målet om europæisk territorialt samarbejde 
må højst udgøre 75 %. Inden for 
programmer, hvor de ultraperifere 
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regioner er involveret, kan 
medfinansieringssatsen højest udgøre 85 
%.

Or. pt

Begrundelse

På grund af deres økonomiske og sociale forhold, som tydeligt fremgår af traktatens artikel 
349, bør de ultraperifere regioner tildeles en finansiering, der sammenlignet med de øvrige 
europæiske regioner er 10 % højere.

Ændringsforslag 1618
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. fr

Ændringsforslag 1619
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 110 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Medfinansieringssatsen for den 
supplerende tildeling i henhold til artikel 
84, stk. 1, litra e), skal være 85 %.
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Or. es

Ændringsforslag 1620
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 110 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Medfinansieringssatsen for den 
supplerende tildeling i henhold til artikel 
84, stk. 1, litra e), må højst udgøre 85 %.

Or. pt

Begrundelse

Det betragtes som rimeligt at harmonisere medfinansieringssatsen for den specifikke 
tillægsbevilling med den bevilling, der modtages af de mindst udviklede regioner, 
overgangsregioner og de mere udviklede regioner. Artikel 110, nr. 3, litra b) fastsætter at 
medfinansieringssatsen for de ultraperifere regioner bør være på 85 %, og at der bør være en 
harmonisering mellem de normale bevillinger til regionerne og de specifikke 
tillægsbevillinger.

Ændringsforslag 1621
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 110 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den maksimale medfinansieringssats i 
henhold til stk. 3 til et prioriteret felt 
forhøjes med 10 procentpoint, hvis hele et 
prioriteret felt leveres gennem finansielle 
instrumenter eller gennem lokaludvikling
styret af lokalsamfundet.

5. Den maksimale medfinansieringssats i 
henhold til stk. 3 til et prioriteret felt 
forhøjes med 10 procentpoint, hvis hele et 
prioriteret felt leveres gennem finansielle 
instrumenter eller gennem territoriale 
instrumenter, der understøtter
lokaludviklingen (ITI, den fælles 
handlingsplan eller CLLD).

Or. en
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Ændringsforslag 1622
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 110 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den maksimale medfinansieringssats i 
henhold til stk. 3 til et prioriteret felt 
forhøjes med 10 procentpoint, hvis hele et 
prioriteret felt leveres gennem finansielle 
instrumenter eller gennem lokaludvikling 
styret af lokalsamfundet.

5. Den maksimale medfinansieringssats i 
henhold til stk. 3 til et prioriteret felt 
forhøjes med 10 procentpoint, hvis 50 % af 
de ressourcer, som bidrager til en 
investeringsprioritet, leveres gennem 
finansielle instrumenter eller gennem 
lokaludvikling styret af lokalsamfundet.

Or. es

Begrundelse

Det skønnes, at betingelsen for at levere hele et prioriteret felt gennem finansielle
instrumenter for at opnå en forhøjelse på 10 % af medfinansieringssatsen kan synes meget 
restriktiv, og det vil være derfor nødvendigt at bløde den en smule op med etableringen af en 
mere lempelig procentsats, for så vidt angår investeringsprioriteter.

Ændringsforslag 1623
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 110 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den maksimale medfinansieringssats i 
henhold til stk. 3 til et prioriteret felt 
forhøjes med 10 procentpoint, hvis hele et 
prioriteret felt leveres gennem finansielle 
instrumenter eller gennem lokaludvikling 
styret af lokalsamfundet.

5. Den maksimale medfinansieringssats i 
henhold til stk. 3 til et prioriteret felt 
forhøjes med 10 procentpoint, hvis hele et 
prioriteret felt leveres gennem 
lokaludvikling styret af lokalsamfundet.

Or. en
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Ændringsforslag 1624
Markus Pieper, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 110 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Der kan etableres et særskilt prioriteret 
felt med en medfinansieringssats på op til 
100 % inden for et operationelt program til 
støtte for operationer, der gennemføres via 
finansielle instrumenter på EU-plan og 
forvaltes direkte eller indirekte af 
Kommissionen. Hvis et særskilt prioriteret 
felt etableres i det øjemed, må støtten i 
henhold til dette felt ikke gennemføres på 
andre måder.

7. Der kan etableres et særskilt prioriteret 
felt med en medfinansieringssats på op til 
100 % inden for et operationelt program til 
støtte for operationer, der gennemføres via 
finansielle instrumenter på EU-plan og 
forvaltes direkte eller indirekte af 
Kommissionen eller via de i artikel 33 stk. 
4 litra b ii) nævnte områder. Hvis et 
særskilt prioriteret felt etableres i det 
øjemed, må støtten i henhold til dette felt 
ikke gennemføres på andre måder.

Or. de

Begrundelse

Ligebehandling, ikke-forskelsbehandling af finansinstrumenter indført af medlemsstater.

Ændringsforslag 1625
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 110 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Der kan etableres et særskilt prioriteret 
felt med en medfinansieringssats på op til 
100 % inden for et operationelt program til 
støtte for operationer, der gennemføres via 
finansielle instrumenter på EU-plan og 
forvaltes direkte eller indirekte af 
Kommissionen. Hvis et særskilt prioriteret 
felt etableres i det øjemed, må støtten i 
henhold til dette felt ikke gennemføres på 

7. Udelukkende i tilfælde, hvor der 
refereres til artikel 22, kan der etableres et 
særskilt prioriteret felt med en 
medfinansieringssats på op til 100 % inden 
for et operationelt program til støtte for 
operationer, der gennemføres via 
finansielle instrumenter på EU-plan og 
forvaltes direkte eller indirekte af 
Kommissionen. Hvis et særskilt prioriteret 
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andre måder. felt etableres i det øjemed, må støtten i 
henhold til dette felt ikke gennemføres på 
andre måder.

Or. en

Ændringsforslag 1626
Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 110 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Der kan etableres et særskilt prioriteret 
felt med en medfinansieringssats på op til 
100 % inden for et operationelt program til 
støtte for operationer, der gennemføres via 
finansielle instrumenter på EU-plan og 
forvaltes direkte eller indirekte af 
Kommissionen. Hvis et særskilt prioriteret 
felt etableres i det øjemed, må støtten i 
henhold til dette felt ikke gennemføres på 
andre måder.

7. Der kan etableres et særskilt prioriteret 
felt med en medfinansieringssats på op til 
75 % inden for et operationelt program til 
støtte for operationer, der gennemføres via 
finansielle instrumenter på EU-plan og 
forvaltes direkte eller indirekte af 
Kommissionen. Hvis et særskilt prioriteret 
felt etableres i det øjemed, må støtten i 
henhold til dette felt ikke gennemføres på 
andre måder.

Or. en

Begrundelse

Den maksimale samfinansieringssats bør begrænses til 75 %. En reel egenfinansiering er den 
bedste garanti for engagement i samhørighedspolitikkens kvalitet og resultater fra 
regionernes og medlemsstaternes side samt for forsvarlig økonomisk forvaltning.

Ændringsforslag 1627
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 110 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7 a. Medfinansieringssatsen for hvert 
prioriteret felt for programmer for 
makroregionale udviklingsfonde under 
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det makroregionale samarbejdsmål må 
være 100 %.

Or. sk

Begrundelse

Grundet en kombination af Unionens forskellige strategiske målsætninger (europæisk 
integration, konkurrenceevne, finanspolitisk konsolidering, opretholdelse af vækst og 
beskæftigelse) er det nødvendigt at kunne finansiere makroregionale projekter, som 
gennemføres under prioriteringsprogrammerne for makroregionale udviklingsfonde som 
større projekter, på mindst fire medlemsstater fra den godkendte makroregionale strategis 
territorium, og med støtteordningen for at fremme konkurrenceevne og beskæftigelse, med 
100 %.

Ændringsforslag 1628
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 111 – stk. 1 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) det prioriterede felts betydning for at 
realisere EU-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst under 
hensyntagen til de specifikke skævheder, 
der bør udbedres

1) det prioriterede felts betydning for at 
realisere EU-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst under 
hensyntagen til de specifikke mangler i 
forhold til opnåelse af målene i 
flagskibsinitiativerne under Unionens 
strategi for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst

Or. en

Ændringsforslag 1629
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar

Forslag til forordning
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Tredje del – artikel 111 – stk. 1 – punkt 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) dækningen af regionerne i den yderste 
periferi som defineret i traktatens 
artikel 349

Or. fr

Ændringsforslag 1630
Joachim Zeller

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 111 – stk. 1 – punkt 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Projektets økonomiske og finansielt 
selvstændige bæredygtighed, idet 
foranstaltninger, der skaber indtægter, 
begunstiges med højere 
medfinansieringssatser end dem, der 
anvendes til ikke-indtægtsskabende 
foranstaltninger.

Or. de

Begrundelse

Nogle transportformer skal konstant generere indtjening, mens andre ikke er underlagt dette 
krav. Anvendelsen af denne bestemmelse ville føre til, at den samme EU-medfinansieringsrate 
medfører en samlet set højere EU-støtteudbetaling til de projekter, som allerede helt eller 
næsten helt bliver støttet med offentlige midler, mens de projekter, der genererer indtjening, 
modtager forholdsvis færre EU-midler.

Ændringsforslag 1631
Giommaria Uggias

Forslag til forordning



AM\903906DA.doc 103/164 PE491.057v01-00

DA

Tredje del – artikel 111 – stk. 1 – punkt 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) fattigdomsbekæmpelse og fremme af 
social integration for sårbare 
befolkningsgrupper – især ved hjælp af 
integrerede metoder baseret på aktiv 
integration

Or. it

Ændringsforslag 1632
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 111 – stk. 1 – punkt 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ømedlemsstater, der er berettiget til 
støtte fra Samhørighedsfonden, og andre 
øer, dog ikke øer, hvor en medlemsstats 
hovedstad er beliggende, eller som har en 
fast forbindelse til fastlandet

a) små ømedlemsstater og andre øer, dog 
ikke øer, hvor en medlemsstats hovedstad 
er beliggende, eller som har en fast 
forbindelse til fastlandet

Or. en

Ændringsforslag 1633
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vilja Savisaar-Toomast

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 111 – stk. 1 – punkt 4 – litra c – led 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- i sådanne områder kan loftet for 
medfinansieringsrater jf. artikel 110, stk. 
3, øges med op til 10 % til et 
maksimumloft på 80 %.

Or. en
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Ændringsforslag 1634
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 111 – stk. 1 – punkt 4 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c a) andre områder med alvorlige 
demografiske ulemper.

Or. en

Ændringsforslag 1635
María Irigoyen Pérez

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 111 – stk. 1 – punkt 4 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) fjerntliggende grænsebyer

Or. es

Begrundelse

Fjerntliggende grænsebyer bør inkluderes under områder med alvorlige naturbetingede eller 
demografiske ulemper af permanent art.

Ændringsforslag 1636
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 111 – stk. 1 – punkt 4 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) andre områder, som lider af alvorlige 
demografiske ulemper

Or. pt
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Ændringsforslag 1637
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 111 – stk. 1 – punkt 4 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) andre områder påvirket af store 
demografiske udfordringer.

Or. es

Ændringsforslag 1638
María Irigoyen Pérez

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 111 – stk. 1 – punkt 4 – litra c b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) andre områder påvirket af store 
demografiske udfordringer.

Or. es

Begrundelse

Områder, der oplever betydelige demografiske problemer som en gradvis eller kraftig 
reduktion af befolkningstilvæksten, aldring af befolkningen, demografiske spredning eller en 
nedgang i fødselsraten, bør inkluderes.

Ændringsforslag 1639
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 111 – stk. 1 – punkt 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) regioner som lider under alvorlig 
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demografisk sårbarhed

Or. en

Begrundelse

There are many other demographic handicaps than sparsely populated areas, islands and 
mountainous areas. Many regions have to cope with other important demographic handicaps 
like a declining or shrinking population, an ageing population or a dejuvenation of the 
population. Thus, the definition for “areas with severe and permanent natural or 
demographic handicaps” in article 111, paragraph 4 of the proposed Common Provisions 
Regulation for the Structural Funds should be expanded, adding areas affected by severe 
demographic challenges.As an indicator for these severe demographic challenges a referral 
could be made to the demographic vulnerability index 2020, as mentioned in the Regions 
2020 assessment.

Ændringsforslag 1640
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 111 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I sådanne områder kan loftet for 
medfinansieringsrater jf. artikel 110, stk. 
3 øges med op til 10 % til et maksimumloft 
på 80 %.

Or. en

Begrundelse

En forøgelse af medfinansieringsraten skal hjælpe disse regioner til at overvinde 
begrænsninger forårsaget af deres permanente geografiske og demografiske betingelser og 
samtidig give dem mulighed for at udnytte deres udviklingspotentiale.

Ændringsforslag 1641
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
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Tredje del – artikel 111 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I disse områder kan de i artikel 110.3 
fastsatte maksimumsatser for 
medfinansiering øges med 10 % op til en 
maksimumgrænse på 80 %.

Or. es

Ændringsforslag 1642
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 111 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Der kan etableres et særskilt prioriteret 
felt med en medfinansieringssats på op til 
100 % inden for et operationelt program til 
støtte for operationer, der gennemføres via 
finansielle instrumenter på EU-plan og 
forvaltes direkte eller indirekte af 
Kommissionen. Hvis et særskilt prioriteret 
felt etableres i det øjemed, må støtten i 
henhold til dette felt ikke gennemføres på 
andre måder.

7. Der kan etableres et særskilt prioriteret 
felt med en medfinansieringssats på op til 
100 % inden for et operationelt program til 
støtte for operationer, der gennemføres via 
finansielle instrumenter på EU-plan og 
forvaltes direkte eller indirekte af 
Kommissionen eller via de i artikel 33 stk. 
4 litra b ii) nævnte områder. Hvis et 
særskilt prioriteret felt etableres i det 
øjemed, må støtten i henhold til dette felt 
ikke gennemføres på andre måder.

Or. de

Begrundelse

Ligebehandling, ikke-forskelsbehandling af finansinstrumenter indført af medlemsstater.

Ændringsforslag 1643
Victor Boştinaru

Forslag til forordning
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Tredje del – artikel 111 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 111a
Maksimalt niveau for overførsler fra 

fondene
For at bidrage til målene om tilstrækkelig 
sammenhængende støtte til de mindst 
udviklede regioner og medlemsstater og 
for at mindske forskelle i hjælp pr. 
indbygger som et resultat af 
støttereduktion, vil det maksimale niveau 
for overførsel fra fondene til hver 
medlemsstat i henhold til denne 
forordning være som følger:
- for medlemsstater hvis gennemsnitlige 
BNI pr. indbygger i perioden XXXX til 
XXXX er mindre end 40 % af EU-27-
gennemsnittet: 3,7893 % af deres BNP
- for medlemsstater hvis gennemsnitlige 
BNI pr. indbygger i perioden XXXX til 
XXXX er mindst 40 % og mindre end 
50 % af EU-27-gennemsnittet: 3,7135 %
af deres BNP
- for medlemsstater hvis gennemsnitlige 
BNI pr. indbygger er mindst 50 % og 
mindre end 55 % af EU-27-
gennemsnittet: 3,6188 % af deres BNP
- for medlemsstater hvis gennemsnitlige 
BNI pr. indbygger i perioden XXXX til 
XXXX er mindst 55 % og mindre end 
60 % af EU-27-gennemsnittet: 3,5240 %
af deres BNP
- for medlemsstater hvis gennemsnitlige 
BNI pr. indbygger i perioden XXXX til 
XXXX er mindst 60 % og mindre end 
65 % af EU-27-gennemsnittet: 3,4293 %
af deres BNP
- for medlemsstater hvis gennemsnitlige 
BNI pr. indbygger i perioden XXXX til 
XXXX er mindst 65 % og mindre end 
70 % af EU-27-gennemsnittet: 3,3346 %
af deres BNP
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- for medlemsstater hvis gennemsnitlige 
BNI pr. indbygger i perioden XXXX til 
XXXX er mindst 70 % og mindre end 
75 % af EU-27-gennemsnittet: 3,2398 %
af deres BNP
- herefter bliver det maksimale niveau for 
overførsel reduceret med 0,09 
procentpoint af BNP for hver forøgelse 
med 5 procentpoint af det gennemsnitlige 
BNI pr. indbygger i perioden XXXX til 
XXXX i forhold til EU-27-gennemsnittet.

Or. en

Begrundelse

Det maksimale niveau for støtte fra fondene skal differentieres alt efter udviklingsniveauet i 
medlemsstaterne. Bestemmelsen for den nuværende programmeringsperiode skal fortsat 
anvendes. Tre-års referenceperioden (f.eks. 2007 til 2009) bør fastsættes på baggrund af 
senest tilgængelige data.

Ændringsforslag 1644
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 112 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at forvaltnings-
og kontrolsystemerne for de operationelle 
programmer er blevet etableret efter artikel 
62 og 63.

1. Medlemsstaterne sikrer, at forvaltnings-
og kontrolsystemerne for de operationelle 
programmer er blevet etableret efter artikel 
62 og 63. Medlemsstaterne skal samtidig 
sikre, at betingelserne for 
proportionalitetsprincippet (artikel 4.5) og 
reducering af den administrative byrde 
(artikel 4.10) overholdes. 

Or. de

Ændringsforslag 1645
Hermann Winkler
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Forslag til forordning
Tredje del – artikel 112 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne forebygger, afslører og 
korrigerer uregelmæssigheder og inddriver 
uretmæssigt udbetalte beløb, inkl. 
eventuelle morarenter. De giver 
Kommissionen meddelelse om sådanne 
uregelmæssigheder og holder den 
underrettet om udviklingen med hensyn til 
administrative og retlige skridt i den 
forbindelse.

2. Medlemsstaterne forebygger, afslører og 
korrigerer uregelmæssigheder og inddriver 
uretmæssigt udbetalte beløb, inkl. 
eventuelle morarenter. Videre forfølgelse 
og krav om tilbagebetaling af uretmæssigt 
udbetalte midler kan der ses bort fra, når 
beløbet i det enkelte tilfælde ikke 
overstiger 400 euro. Det samme gælder 
for renterne af disse beløb. Disse beløb 
må ikke fratrækkes i udgiftsanmeldelsen.
De giver Kommissionen meddelelse om 
sådanne uregelmæssigheder og holder den 
underrettet om udviklingen med hensyn til 
administrative og retlige skridt i den 
forbindelse.

Or. de

Begrundelse

En bagatelgrænse er ønskværdig for at reducere den administrative byrde. 

Ændringsforslag 1646
Peter Simon

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 112 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne forebygger, afslører og 
korrigerer uregelmæssigheder og inddriver 
uretmæssigt udbetalte beløb, inkl. 
eventuelle morarenter. De giver 
Kommissionen meddelelse om sådanne 
uregelmæssigheder og holder den 
underrettet om udviklingen med hensyn til 
administrative og retlige skridt i den 
forbindelse.

2. Medlemsstaterne forebygger, afslører og 
korrigerer uregelmæssigheder og inddriver 
uretmæssigt udbetalte beløb, inkl. 
eventuelle morarenter. Hvis uretmæssigt 
udbetalte fondsmidler pga. afrundnings-
eller regnefejl ikke overstiger 250 euro i 
enkelte tilfælde, ses der bort fra krav om 
tilbagebetaling og videre forfølgelse.  
Denne bagatelgrænse gælder også for 
renter af disse beløb, så længe 
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rentebeløbet ikke er højere end 250 euro. 
Disse udgifter må ikke fratrækkes de i 
udgiftsoversigterne angivne 
omkostninger. De giver Kommissionen 
meddelelse om sådanne uregelmæssigheder 
og holder den underrettet om udviklingen 
med hensyn til administrative og retlige 
skridt i den forbindelse.

Or. de

Begrundelse

I sammenhæng med forenkling af regler, administrativ forenkling og bevarelse af 
proportionalitetsprincippet, giver det mening at indføre en bagatelgrænse for krav om 
tilbagebetaling af midler.

Ændringsforslag 1647
Manfred Weber

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 112 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne forebygger, afslører og 
korrigerer uregelmæssigheder og inddriver 
uretmæssigt udbetalte beløb, inkl. 
eventuelle morarenter. De giver 
Kommissionen meddelelse om sådanne 
uregelmæssigheder og holder den 
underrettet om udviklingen med hensyn til 
administrative og retlige skridt i den 
forbindelse.

2. Medlemsstaterne forebygger, afslører og 
korrigerer uregelmæssigheder og inddriver 
uretmæssigt udbetalte beløb, inkl. 
eventuelle morarenter. Der kan ses bort fra 
videre forfølgelse og krav om 
tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte 
fondsmidler (f.eks. ikke støtteberettigede 
omkostninger, afrundings- eller 
regnefejl), når de i enkelte tilfælde ikke 
overstiger 250 euro. Dette gælder også for 
renter af disse beløb, så længe 
rentebeløbet ikke overstiger 250 euro. 
Disse beløb må ikke trækkes fra de i 
udgiftsoversigterne angivne udgifter. De 
giver Kommissionen meddelelse om 
sådanne uregelmæssigheder og holder den 
underrettet om udviklingen med hensyn til 
administrative og retlige skridt i den 
forbindelse.

Or. de
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Begrundelse

Indførelsen af en bagatelgrænse for krav om tilbagebetaling er ønskværdig, fordi dette vil 
føre til en betragtelig reduktion af den administrative byrde, som på ingen måde kan 
sammenlignes med værdien af de opkrævede beløb.

Ændringsforslag 1648
Richard Seeber

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 112 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
udvekslinger af oplysninger mellem støtte-
modtagerne og forvaltningsmyndigheder, 
attesteringsmyndigheder, revisions-
myndigheder og bemyndigede organer 
senest den 31. december 2014 kan 
gennemføres udelukkende ved hjælp af 
elektroniske dataudvekslingssystemer.

udgår

Systemerne skal fremme interoperabilitet 
med nationale rammer og EU-rammer og 
give støttemodtagere mulighed for kun én 
gang at skulle fremlægge de oplysninger, 
der er omhandlet i første afsnit.
Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter nærmere 
bestemmelser om udvekslingen af 
oplysninger i henhold til dette stykke. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 143, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 1649
Peter Simon

Forslag til forordning
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Tredje del – artikel 112 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
udvekslinger af oplysninger mellem støtte-
modtagerne og forvaltningsmyndigheder, 
attesteringsmyndigheder, revisions-
myndigheder og bemyndigede organer 
senest den 31. december 2014 kan 
gennemføres udelukkende ved hjælp af 
elektroniske dataudvekslingssystemer.

3. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
udvekslinger af oplysninger mellem støtte-
modtagerne og forvaltningsmyndigheder, 
attesteringsmyndigheder, revisions-
myndigheder og bemyndigede organer 
senest den 31. december 2016 kan 
gennemføres udelukkende ved hjælp af 
elektroniske dataudvekslingssystemer.

Or. de

Begrundelse

Da der i forbindelse med omstillingen af informationsudveksling over elektroniske 
dataudvekslingssystemer ikke kun skal løses tekniske, men også en række juridiske spørgsmål 
i medlemsstaterne, bør fristen for indførelsen af disse systemer udvides en smule. 

Ændringsforslag 1650
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 112 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
udvekslinger af oplysninger mellem støtte-
modtagerne og forvaltningsmyndigheder, 
attesteringsmyndigheder, revisions-
myndigheder og bemyndigede organer 
senest den 31. december 2014 kan 
gennemføres udelukkende ved hjælp af 
elektroniske dataudvekslingssystemer.

3. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
udvekslinger af oplysninger mellem støtte-
modtagerne og forvaltningsmyndigheder, 
attesteringsmyndigheder, revisions-
myndigheder og bemyndigede organer 
senest den 31. december 2015 kan 
gennemføres udelukkende ved hjælp af 
elektroniske dataudvekslingssystemer.

Or. de

Ændringsforslag 1651
Michael Theurer
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Forslag til forordning
Tredje del – artikel 112 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
udvekslinger af oplysninger mellem støtte-
modtagerne og forvaltningsmyndigheder, 
attesteringsmyndigheder, revisions-
myndigheder og bemyndigede organer 
senest den 31. december 2014 kan
gennemføres udelukkende ved hjælp af 
elektroniske dataudvekslingssystemer.

3. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
udvekslinger af oplysninger mellem støtte-
modtagerne og forvaltningsmyndigheder, 
attesteringsmyndigheder, revisions-
myndigheder og bemyndigede organer 
senest den 31. december 2015 kan 
gennemføres udelukkende ved hjælp af 
elektroniske dataudvekslingssystemer.

Or. de

Ændringsforslag 1652
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 112 – stk. 3 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I kraft af ”Only once”-princippet i SBA, 
kan støttemodtageren generelt blive bedt 
om at aflevere den nødvendige 
information kun en enkelt gang, uanset 
den tekniske support, 
forvaltningsmyndighederne på regionalt, 
nationalt eller europæisk niveau eller den 
pågældende CSCs fond. Det er de 
forskellige forvaltningsmyndigheders 
opgave at udveksle informationer imellem 
hinanden;

Or. en

Ændringsforslag 1653
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
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Tredje del – artikel 112 – stk. 3 – afsnit 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen beslutter ved 
gennemførelsesretsakter og efter høring 
af medlemsstaterne og de europæiske
repræsentanter fra de partnere, der 
henvises til i artikel 5, den præcise, men 
ikke udtømmende liste af de nødvendige 
tekniske, administrative og 
regnskabsførende dele for alle fonde, 
såvel som specifikke dele for hver fond.

Or. en

Ændringsforslag 1654
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 112 – stk. 3 – afsnit 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En medlemsstat eller regional myndighed 
kan pga. nationale omstændigheder 
efterspørge supplerende akter efter aftale 
med Overvågningsudvalget. Til 
orientering for modtageren skal listen 
med supplerende dele vedhæftes aftalen 
om national partnerskabsaftale og i visse 
tilfælde til de relevante operationelle 
programmer. Denne liste skal prøves af 
Kommissionen som del af en 
godkendelsesprocedure for 
partnerskabsaftalen og om muligt for de 
operationelle programmer.

Or. en

Ændringsforslag 1655
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
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Tredje del – artikel 112 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 112a
En gruppe af medlemsstaters ansvar, som 

har oprettet en makroregional 
udviklingsfond

(1) Gruppen af medlemsstater, der har 
oprettet en makroregional udviklingsfond 
sikrer, at deres forvaltnings- og 
kontrolsystemer for operationelle 
programmerne er blevet etableret i 
henhold til artikel 62 og 63.
(2) Gruppen af medlemsstater, der har 
oprettet en makroregional udviklingsfond 
forebygger, afslører og korrigerer 
uregelmæssigheder og inddriver 
uretmæssigt udbetalte beløb, inkl. 
eventuelle morarenter. De giver 
Kommissionen meddelelse om sådanne 
uregelmæssigheder og holder den 
underrettet om udviklingen med hensyn til 
administrative og retlige skridt i den 
forbindelse.
Når uretmæssigt udbetale beløb ikke kan 
geninddrives, og dette skyldes af fejl eller 
forsømmelighed hos en af 
medlemsstaterne i en gruppe, der har 
oprettet en makroregional udviklingsfond, 
er gruppen af medlemsstater, der har 
oprettet den makroregionale 
udviklingsfond ansvarlig for 
tilbagebetalingen af de pågældende beløb 
til Unionens almindelige budget.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende nærmere bestemmelser om 
forpligtelserne for gruppen af 
medlemsstater, der er fastsat i dette 
stykke.
(3) Gruppen af medlemsstater, der har 
oprettet en makroregional udviklingsfond, 
sikrer, at alle udvekslinger af oplysninger 
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mellem støttemodtagerne og 
forvaltningsmyndigheder, 
attesteringsmyndigheder, 
revisionsmyndigheder og bemyndigede 
organer senest den 31. december 2014 
kan gennemføres udelukkende ved hjælp 
af elektroniske dataudvekslingssystemer.
Systemerne skal fremme interoperabilitet 
med nationale rammer og EU-rammer og 
give støttemodtagere mulighed for kun én 
gang at skulle fremlægge de oplysninger, 
der er omhandlet i første afsnit.
Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter nærmere 
bestemmelser om udvekslingen af 
oplysninger i henhold til dette stykke. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages i 
overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren i artikel 143, 
stk. 3.

Or. sk

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1656
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Ana Miranda, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao 
Barandica

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 113 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hvert operationelt program udpeger 
medlemsstaten en national, regional eller 
lokal offentlig myndighed eller et 
tilsvarende organ til 
forvaltningsmyndighed. Samme offentlige 
myndighed eller organ kan udpeges til 
forvaltningsmyndighed for flere 
operationelle programmer.

1. For hvert operationelt program udpeger 
medlemsstaten en national, regional eller 
lokal offentlig myndighed eller et 
tilsvarende organ til 
forvaltningsmyndighed. Samme offentlige 
myndighed eller organ kan udpeges til 
forvaltningsmyndighed for flere 
operationelle programmer. I de 
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medlemsstater, hvor den administrative 
organisation tillader det, og hvis en 
repræsentativ andel af de involverede 
midler i et operativt program forvaltes af 
en regional myndighed, udpeges denne 
som forvaltningsmyndighed.

Or. es

Begrundelse

I henhold til den af Kommissionen fastlagte linje for forenkling og i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet skal det bestræbes, at forvaltningen sker tættere på borgeren.

Ændringsforslag 1657
Fiorello Provera

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 113 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hvert operationelt program udpeger 
medlemsstaten en national, regional eller 
lokal offentlig myndighed eller et 
tilsvarende organ til 
forvaltningsmyndighed. Samme offentlige 
myndighed eller organ kan udpeges til 
forvaltningsmyndighed for flere 
operationelle programmer.

1. For hvert operationelt program udpeger 
medlemsstaten en national, tværregional, 
regional eller lokal offentlig myndighed 
eller et tilsvarende organ til 
forvaltningsmyndighed. Samme offentlige 
myndighed eller organ kan udpeges til 
forvaltningsmyndighed for flere 
operationelle programmer. en national, 
regional eller lokal offentlig myndighed. 
Samme offentlige myndighed eller organ 
kan udpeges til forvaltningsmyndighed 
for flere operationelle programmer.

Or. fr

Ændringsforslag 1658
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
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Tredje del – artikel 113 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hvert operationelt program udpeger 
medlemsstaten en national, regional eller 
lokal offentlig myndighed eller et 
tilsvarende organ til 
forvaltningsmyndighed. Samme offentlige 
myndighed eller organ kan udpeges til 
forvaltningsmyndighed for flere 
operationelle programmer.

1. For hvert operationelt program udpeger 
medlemsstaten en national, multiregional,
regional eller lokal offentlig myndighed 
eller et tilsvarende organ til 
forvaltningsmyndighed. Samme offentlige 
myndighed eller organ kan udpeges til 
forvaltningsmyndighed for flere 
operationelle programmer.

Or. en

Ændringsforslag 1659
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 113 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hvert operationelt program udpeger 
medlemsstaten en national, regional eller 
lokal offentlig myndighed eller et 
tilsvarende organ til 
forvaltningsmyndighed. Samme offentlige 
myndighed eller organ kan udpeges til 
forvaltningsmyndighed for flere 
operationelle programmer.

1. For hvert operationelt program udpeger 
medlemsstaten en national, multiregional,
regional eller lokal offentlig myndighed 
eller et tilsvarende organ til 
forvaltningsmyndighed. Samme offentlige 
myndighed eller organ kan udpeges til 
forvaltningsmyndighed for flere 
operationelle programmer.

Or. en

Ændringsforslag 1660
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 113 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hvert operationelt program udpeger 
medlemsstaten en national, regional eller 

1. For hvert operationelt program udpeger 
medlemsstaten en national, regional eller 
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lokal offentlig myndighed eller et 
tilsvarende organ til 
forvaltningsmyndighed. Samme offentlige 
myndighed eller organ kan udpeges til 
forvaltningsmyndighed for flere 
operationelle programmer.

lokal offentlig myndighed eller et 
tilsvarende organ til 
forvaltningsmyndighed. Samme offentlige 
myndighed eller organ kan udpeges til 
forvaltningsmyndighed for flere 
operationelle programmer. For at sikre 
forvaltningsmyndighedens administrative 
kapacitet, skal besiddelsen af 
kontrollerbare projekt- og 
programledelsespapirer være en 
obligatorisk betingelse for ansættelse i 
forvaltningen samt for den nødvendige 
træning, hvis mangler opdages.

Or. en

Ændringsforslag 1661
Michael Theurer

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 113 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne opfordres til at
etablere kvikskranker for ansøgere.

Or. de

Ændringsforslag 1662
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Ana Miranda, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao 
Barandica

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 113 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For hvert operationelt program udpeger 
medlemsstaten en national, regional eller 
lokal offentlig myndighed eller et 
tilsvarende organ til 

2. For hvert operationelt program udpeger 
medlemsstaten en national, regional eller 
lokal offentlig myndighed eller et 
tilsvarende organ til 
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attesteringsmyndighed, jf. dog stk. 3. 
Samme attesteringsmyndighed kan 
udpeges for flere operationelle 
programmer.

attesteringsmyndighed, jf. dog stk. 3. 
Samme attesteringsmyndighed kan 
udpeges for flere operationelle 
programmer. I de medlemsstater, hvor den 
administrative organisation tillader det, 
og hvis en repræsentativ andel af de 
involverede midler i et operativt program 
forvaltes af en regional myndighed, 
udpeges denne som 
attesteringsmyndighed.

Or. es

Begrundelse

I henhold til den af Kommissionen fastlagte linje for forenkling og i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet skal det bestræbes, at forvaltningen sker tættere på borgeren.

Ændringsforslag 1663
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 113 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For hvert operationelt program udpeger 
medlemsstaten en national, regional eller 
lokal offentlig myndighed eller et 
tilsvarende organ, der fungerer uafhængigt 
af forvaltningsmyndigheden og 
attesteringsmyndigheden, til 
revisionsmyndighed. Samme 
revisionsmyndighed kan udpeges til flere 
operationelle programmer.

4. For hvert operationelt program udpeger 
medlemsstaten en national, regional eller 
lokal offentlig myndighed eller et 
tilsvarende organ, der fungerer uafhængigt 
af forvaltningsmyndigheden og 
attesteringsmyndigheden, til 
revisionsmyndighed. Samme 
revisionsmyndighed kan udpeges til flere 
operationelle programmer. I de 
medlemsstater, hvor den administrative 
organisation tillader det, og hvis en 
repræsentativ andel af de involverede 
midler i et operativt program forvaltes af 
en regional myndighed, udpeges denne 
som revisionsmyndighed.

Or. es
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Ændringsforslag 1664
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 113 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaten eller 
forvaltningsmyndigheden kan overdrage 
forvaltningen af en del af et operationelt 
program til et bemyndiget organ ved en 
skriftlig aftale mellem det bemyndigede 
organ og medlemsstaten eller 
forvaltningsmyndigheden (i det følgende 
benævnt "globaltilskud"). Det 
bemyndigede organ giver garantier for sin 
solvens og sin kompetence på det 
pågældende område samt med hensyn til 
administrativ og finansiel forvaltning.

7. Medlemsstaten eller
forvaltningsmyndigheden kan overdrage 
forvaltningen af en del af et operationelt 
program til et bemyndiget organ gennem 
en skriftlig aftale mellem det bemyndigede 
organ og medlemsstaten eller 
forvaltningsmyndigheden (et 
"globaltilskud"), herunder lokale 
myndigheder, regionale 
udviklingsorganer eller ikkestatslige 
organisationer. Med henblik på at lette 
adgangen til strukturfondene for små 
ngo'er skal forvaltningsmyndighederne 
fremme brugen af små og skræddersyede 
globaltilskud. Det bemyndigede organ 
giver garantier for sin solvens og sin 
kompetence på det pågældende område 
samt med hensyn til administrativ og 
finansiel forvaltning.

Or. en

Ændringsforslag 1665
Richard Seeber

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 113 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaten eller 
forvaltningsmyndigheden kan overdrage 
forvaltningen af en del af et operationelt 
program til et bemyndiget organ ved en 

7. Medlemsstaten eller 
forvaltningsmyndigheden kan overdrage 
forvaltningen af en del af et operationelt 
program til et bemyndiget organ ved en 
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skriftlig aftale mellem det bemyndigede 
organ og medlemsstaten eller 
forvaltningsmyndigheden (i det følgende 
benævnt "globaltilskud"). Det 
bemyndigede organ giver garantier for sin 
solvens og sin kompetence på det 
pågældende område samt med hensyn til 
administrativ og finansiel forvaltning.

skriftlig aftale mellem det bemyndigede 
organ og medlemsstaten eller 
forvaltningsmyndigheden (i det følgende 
benævnt "globaltilskud"). 

Or. en

Ændringsforslag 1666
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 113 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 113a
Udpegning af myndigheder til en 

makroregional udviklingsfond
(1) Gruppen af medlemsstater skal, i 
aftalen om oprettelse af en makroregional 
udviklingsfond, vedtage at etablere et 
program for den makroregionale 
udviklingsfond. Inden for denne aftale 
skal de også vedtage at oprette et 
styrelsesråd, der skal være det styrende 
organ for programmet for den 
makroregionale udviklingsfond. 
Medlemmerne af styrelsesrådet skal 
udnævnes af de medlemsstater, der har 
oprettet den makroregionale 
udviklingsfond, og lande, der har tiltrådt 
aftalen om oprettelse af den 
makroregionale udviklingsfond, skal 
udpege et medlem og en stedfortræder. 
Drejer det sig om en medlemsstat, skal det 
relevante medlem af Det Europæiske Råd 
være medlem af styrelsesrådet. Drejer det 
sig om en ikkemedlemsstat, skal den 
relevante premierminister være medlem af 
styrelsesrådet. To repræsentanter for 
Kommissionen og én repræsentant for 
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Den Europæiske Investeringsbank skal 
også være medlemmer af styrelsesrådet. 
Ved et medlems fravær skal det 
stedfortrædende medlem repræsentere 
styrelsesmedlemmet ved møder i 
styrelsesrådet. Beslutninger i 
styrelsesrådet træffes ved afstemning. Et 
styrelsesmedlem, der repræsenterer en 
stat, der ikke er en medlemsstat i Den 
Europæiske Union, skal ikke have 
stemmeret. Beslutninger vedtages med et 
simpelt flertal af de tilstedeværende 
medlemmers eller deres stedfortræderes 
stemmer. Styrelsesrådet skal være en 
offentlig partner i bestyrelsen. 
Styrelsesrådets opgaver skal udføres af 
styrelsesrådets generalsekretariat.
(2) Gruppen af medlemsstater skal, i 
aftalen om oprettelse af den 
makroregionale udviklingsfond, vedtage 
at etablere et finansudvalg, der skal være 
godkendelsesmyndighed for programmet 
for den makroregionale udviklingsfond. 
Finansudvalget skal bestå af 
finansministrene fra de deltagende lande 
og en repræsentant for Kommissionen. 
Hvert medlem af finansudvalget skal have 
en udpeget stedfortræder, som skal 
repræsentere medlemmet i tilfælde af 
vedkommendes fravær ved møder i 
finansudvalget. Beslutninger i 
finansudvalget træffes ved afstemning. 
Beslutninger vedtages med simpelt 
stemmeflertal blandt de tilstedeværende 
medlemmer af finansudvalget eller deres 
stedfortrædere. Bestyrelsens opgaver skal 
udføres af bestyrelsens generalsekretariat.
(3) Den Europæiske Revisionsret skal 
være revisionsmyndighed for programmet 
for den makroregionale udviklingsfond.
(4) Gruppen af medlemsstater skal, i 
aftalen om oprettelse af den 
makroregionale udviklingsfond, vedtage 
at etablere en bestyrelse, der skal være 
den mæglende myndighed for den 
makroregionale udviklingsfond. De 
relevante aftaler mellem den styrende 
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myndighed og den mæglende myndighed 
skal registreres officielt på skrift i form af 
en skriftlig aftale mellem den mæglende 
myndighed og den styrende myndighed 
("globaltilskuddet"). Den mæglende 
myndighed skal give garantier for sin 
solvens og sin kompetence på det 
pågældende område samt med hensyn til 
administrativ og finansiel forvaltning. 
Bestyrelsen skal være en privat partner i 
styrelsesrådet. Bestyrelsen ledes af en 
generaldirektør og fire administrerende 
direktører. Generaldirektøren udpeges af 
styrelsesrådet. De administrerende 
direktører udpeges af den private partner. 
Bestyrelsens opgaver skal udføres af den 
private partner, som skal være et 
konsortium af mindst fire juridiske 
enheder. Inden for denne aftale skal de 
også vedtage at oprette et styrelsesråd, der 
skal være det styrende organ for 
programmet for den makroregionale 
udviklingsfond. Medlemmerne af 
styrelsesrådet skal udnævnes af de 
medlemsstater, der har oprettet den 
makroregionale udviklingsfond, og lande, 
der har tiltrådt aftalen om oprettelse af 
den makroregionale udviklingsfond, skal 
udpege et medlem og en stedfortræder. 
Drejer det sig om en medlemsstat, skal det 
relevante medlem af Det Europæiske Råd 
være medlem af styrelsesrådet. Drejer det 
sig om en ikkemedlemsstat, skal den 
relevante premierminister være medlem af 
styrelsesrådet. To repræsentanter for 
Kommissionen og én repræsentant for 
Den Europæiske Investeringsbank skal 
også være medlemmer af styrelsesrådet. 
Ved et medlems fravær skal det 
stedfortrædende medlem repræsentere 
styrelsesmedlemmet ved møder i 
styrelsesrådet. Beslutninger i 
styrelsesrådet træffes ved afstemning. Et 
styrelsesmedlem, der repræsenterer en 
stat, der ikke er en medlemsstat i Den 
Europæiske Union, skal ikke have 
stemmeret. Beslutninger vedtages med et 
simpelt flertal af de tilstedeværende 
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medlemmers eller deres stedfortræderes 
stemmer. Styrelsesrådet skal være en 
offentlig partner i bestyrelsen. 
Styrelsesrådets opgaver skal udføres af 
styrelsesrådets generalsekretariat.
(5) Gruppen af medlemsstater skal, i 
aftalen om oprettelse af den 
makroregionale udviklingsfond, 
udarbejde skriftlige bestemmelser for 
forbindelserne mellem 
styrelsesmyndigheden, 
godkendelsesmyndigheden og 
revisionsmyndigheden og forbindelserne 
mellem disse myndigheder og 
Kommissionen.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme. For myndighederne i den makroregionale udviklingsfond var den 
anvendte styringsmodel den, der anvendes af Den internationale valutafond Derudover blev 
administrative og operative principper for det offentlige-private partnerskab anvendt. Denne 
model tager højde for de berørte medlemsstaters interesser.

Ændringsforslag 1667
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 114 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forvaltningsmyndigheden har ansvaret 
for forvaltning af det operationelle program 
i overensstemmelse med princippet om 
forsvarlig økonomisk forvaltning.

1. Forvaltningsmyndigheden har ansvaret 
for forvaltning af det operationelle program 
eller programmet for en makroregional 
udviklingsfond i overensstemmelse med 
princippet om forsvarlig økonomisk 
forvaltning.

Or. sk

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1668
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 114 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvad angår det operationelle programs 
programforvaltning skal 
forvaltningsmyndigheden:

2. Hvad angår det operationelle programs 
eller programmet for en makroregional 
udviklingsfonds programforvaltning skal 
forvaltningsmyndigheden:

Or. sk

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1669
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 114 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) støtte arbejdet i overvågningsudvalget 
og forsyne det med de oplysninger, det 
kræver for at udføre sine opgaver, specielt 
data om fremskridt med hensyn til at nå 
målene i det operationelle program, 
finansielle data og data vedrørende 
indikatorer og delmål

a) støtte arbejdet i overvågningsudvalget 
og forsyne det med de oplysninger, det 
kræver for at udføre sine opgaver, specielt 
data om fremskridt med hensyn til at nå 
målene i det operationelle program eller 
programmet for en makroregional 
udviklingsfond, finansielle data og data 
vedrørende indikatorer og delmål

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.
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Ændringsforslag 1670
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 114 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) støtte arbejdet i overvågningsudvalget 
og forsyne det med de oplysninger, det 
kræver for at udføre sine opgaver, specielt 
data om fremskridt med hensyn til at nå 
målene i det operationelle program, 
finansielle data og data vedrørende 
indikatorer og delmål

a) støtte arbejdet i overvågningsudvalget 
navnlig med henblik på at sikre, at de i 
artikel 5 i denne forordning omtalte 
partnere i overensstemmelse med den 
europæiske adfærdskodeks har den 
nødvendige kapacitet til at deltage i
forberedelsen, gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen af 
partnerskabsaftalen og programmerne og 
forsyne overvågningsudvalget med de 
oplysninger, det kræver for at udføre sine 
opgaver, specielt data om fremskridt med 
hensyn til at nå målene i det operationelle 
program, finansielle data og data 
vedrørende indikatorer og delmål

Or. en

Ændringsforslag 1671
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 114 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) sikre, at de data, der er nævnt i litra d), 
indsamles, indlæses og lagres i systemet, 
og at data vedrørende indikatorer opdeles 
efter køn som krævet i bilag I til ESF-
forordningen.

e) sikre, at de data, der er nævnt i litra d), 
indsamles, indlæses og lagres i systemet, 
og at data vedrørende indikatorer opdeles 
efter køn.

Or. en
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Ændringsforslag 1672
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 114 – stk. 2 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) træffe aktive foranstaltninger til at 
sikre, at dets eget personale og det, der 
arbejder i de formidlende organer, er fuldt 
kompetente hvad angår 
programforvaltning og projektstyring og 
gennemfører den nødvendige uddannelse 
i henhold til internationale standarder for 
at rette fejl identificeret af 
forvaltningsmyndigheden.

Or. en

Ændringsforslag 1673
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 114 – stk. 3 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udarbejde og, når de er godkendt, 
anvende relevante udvælgelsesprocedurer 
og –kriterier, som:

a) sammen med overvågningsudvalget 
udarbejde og, når de er godkendt, anvende 
relevante udvælgelsesprocedurer og -
kriterier, som:

Or. en

Ændringsforslag 1674
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
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Tredje del – artikel 114 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvad angår den finansielle forvaltning 
og kontrol af det operationelle program 
skal forvaltningsmyndigheden:

4. Hvad angår den finansielle forvaltning 
og kontrol af det operationelle program 
eller programmet for en makroregional 
udviklingsfond skal 
forvaltningsmyndigheden:

Or. sk

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1675
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 114 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) verificere, at medfinansierede varer og 
tjenesteydelser er blevet leveret, og at de 
udgifter, som støttemodtagerne har 
anmeldt, er blevet betalt af dem og er i 
overensstemmelse med EU-reglerne og de 
nationale regler, det operationelle program 
og betingelserne for støtte til operationen

a) verificere, at medfinansierede varer og 
tjenesteydelser er blevet leveret, og at de 
udgifter, som støttemodtagerne har 
anmeldt, er blevet betalt af dem og er i 
overensstemmelse med EU-reglerne og de 
nationale regler, det operationelle program 
eller programmet for en makroregional 
udviklingsfond og betingelserne for støtte 
til operationen

Or. sk

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1676
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Forslag til forordning
Tredje del – artikel 114 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) indføre effektive og proportionale 
foranstaltninger til bekæmpelse af svig 
under hensyntagen til de identificerede 
risici

c) indføre effektive og proportionale 
foranstaltninger til bekæmpelse af svig 
under hensyntagen til de identificerede 
risici, f.eks. et uafhængigt kontor, der 
modtager oplysninger fra informanter

Or. en

Ændringsforslag 1677
Richard Seeber

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 114 – stk. 4 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) udarbejde forvaltningserklæringen om 
den måde, forvaltnings- og 
kontrolsystemet fungerer på, de 
underliggende transaktioners lovlighed og 
formelle rigtighed og overholdelsen af 
princippet om forsvarlig økonomisk 
forvaltning sammen med en rapport om 
resultaterne af forvaltningskontrol, der er 
gennemført, eventuelle identificerede 
svagheder i forvaltnings- og 
kontrolsystemet og eventuelle 
korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1678
Richard Seeber

Forslag til forordning
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Tredje del – artikel 114 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) verificering på stedet af operationer. b) verificering på stedet af 
investeringsprojekter til over 
500 000 EUR i offentlige udgifter.

Or. en

Ændringsforslag 1679
Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 114 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis forvaltningsmyndigheden også er 
støttemodtager under det operationelle 
program, skal særlige ordninger for den i 
stk. 4, litra a), omhandlede verificering 
sikre den fornødne adskillelse af 
funktionerne.

7. Medlemsstaten eller 
forvaltningsmyndigheden for det 
operationelle program kan overdrage 
forvaltningen af en del af et operationelt 
program til et bemyndiget organ gennem 
en skriftlig aftale mellem det bemyndigede 
organ og medlemsstaten eller 
forvaltningsmyndigheden (et
"globaltilskud"), herunder lokale 
myndigheder, regionale 
udviklingsorganer eller ikkestatslige 
organisationer. Med henblik på at lette 
adgangen til strukturfondene for små 
ngo'er, skal medlemsstaterne fremme 
brugen af små og skræddersyede 
globaltilskud.

Or. en

Begrundelse

Globaltilskud er stærke og velkendte finansielle værktøjer til at fremme gode resultater i 
forbindelse med social inklusion via direkte målrettede projekter, der inddrager ngo'er inden 
for social inklusion, som virkelig dækker behovene hos sårbare grupper af mennesker på 
stedet. Den europæiske platform mod fattigdom.
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Ændringsforslag 1680
Richard Seeber

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 114 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter modellen til den 
forvaltningserklæring, der er omhandlet i 
stk. 4, litra e). Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 143, 
stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1681
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 115 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) attestere, at årsregnskaberne er 
fuldstændige, nøjagtige og pålidelige, og at 
udgifterne angivet i regnskaberne er i 
overensstemmelse med de gældende EU-
regler og nationale regler og er afholdt i 
forbindelse med operationer, der er udvalgt 
til finansiering i overensstemmelse med de 
gældende kriterier for det operationelle 
program og EU-reglerne og de nationale 
regler

c) attestere, at årsregnskaberne er 
fuldstændige, nøjagtige og pålidelige, og at 
udgifterne angivet i regnskaberne er i 
overensstemmelse med de gældende EU-
regler og nationale regler og er afholdt i 
forbindelse med operationer, der er udvalgt 
til finansiering i overensstemmelse med de 
gældende kriterier for det operationelle 
program eller programmet for en 
makroregional udviklingsfond og EU-
reglerne og de nationale regler

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.
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Ændringsforslag 1682
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 115 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) sikre, at der findes et system til 
elektronisk registrering og lagring af 
regnskabsregistreringer for hver operation, 
og som understøtter alle data, som kræves 
til udarbejdelse af betalingsanmodninger 
og årsregnskaber, herunder registreringer 
af beløb, som skønnes at kunne inddrives, 
inddrevne beløb og beløb, der trækkes 
tilbage efter hel eller delvis annullering af 
bidraget til en operation eller et 
operationelt program

d) sikre, at der findes et system til 
elektronisk registrering og lagring af 
regnskabsregistreringer for hver operation, 
og som understøtter alle data, som kræves 
til udarbejdelse af betalingsanmodninger 
og årsregnskaber, herunder registreringer 
af beløb, som skønnes at kunne inddrives, 
inddrevne beløb og beløb, der trækkes 
tilbage efter hel eller delvis annullering af 
bidraget til en operation eller et 
operationelt program eller programmet for 
en makroregional udviklingsfond

Or. sk

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1683
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 115 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) føre regnskab over beløb, som skønnes 
at kunne inddrives, og beløb, der trækkes 
tilbage efter hel eller delvis annullering af 
bidraget til en operation. Inddrevne beløb 
betales tilbage til Den Europæiske Unions 
almindelige budget, inden det operationelle 
program afsluttes, ved at trække dem fra i 
den næste udgiftsoversigt.

h) føre regnskab over beløb, som skønnes 
at kunne inddrives, og beløb, der trækkes 
tilbage efter hel eller delvis annullering af 
bidraget til en operation. Inddrevne beløb 
betales tilbage til Den Europæiske Unions 
almindelige budget, inden det operationelle 
program eller programmet for en 
makroregional udviklingsfond afsluttes, 
ved at trække dem fra i den næste 
udgiftsoversigt.
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Or. sk

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1684
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 116 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Revisionsmyndigheden skal senest seks 
måneder efter vedtagelsen af et 
operationelt program udarbejde en 
revisionsstrategi for udførelsen af 
revisioner. I revisionsstrategien fastlægges 
revisionsmetodologien, stikprøvemetoden 
vedrørende revisioner af operationer og 
planlægning af revisioner i forbindelse med 
det aktuelle regnskabsår og de 
efterfølgende to regnskabsår. 
Revisionsstrategien ajourføres årligt fra 
2016 til og med 2022. I de tilfælde, hvor 
der anvendes et fælles forvaltnings- og 
kontrolsystem for flere operationelle 
programmer, kan der udarbejdes én 
revisionsstrategi for de pågældende 
operationelle programmer. 
Revisionsmyndigheden forelægger 
revisionsstrategien for Kommissionen efter 
anmodning.

4. Revisionsmyndigheden skal senest seks 
måneder efter vedtagelsen af et 
operationelt program udarbejde en 
revisionsstrategi for udførelsen af 
revisioner. I revisionsstrategien fastlægges 
revisionsmetodologien, stikprøvemetoden 
vedrørende revisioner af operationer og 
planlægning af revisioner i forbindelse med 
det aktuelle regnskabsår og de 
efterfølgende to regnskabsår. 
Revisionsstrategien ajourføres årligt fra 
2016 til og med 2022. I de tilfælde, hvor 
der anvendes et fælles forvaltnings- og 
kontrolsystem for flere operationelle 
programmer eller programmet for en 
makroregional udviklingsfond, kan der 
udarbejdes én revisionsstrategi for de 
pågældende operationelle programmer 
eller programmer for makroregionale 
udviklingsfonde. Revisionsmyndigheden 
forelægger revisionsstrategien for 
Kommissionen efter anmodning.

Or. sk

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1685
Hermann Winkler
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Forslag til forordning
Tredje del – artikel 117

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. de

Ændringsforslag 1686
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 117

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 1687
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 117

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. es

Ændringsforslag 1688
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
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Tredje del – artikel 117

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. it

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1689
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 117 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den formelle beslutning omhandlet i stk. 
1 skal være baseret på en rapport og en 
udtalelse fra et uafhængigt revisionsorgan, 
der vurderer forvaltnings- og 
kontrolsystemet, herunder den rolle, de 
bemyndigede organer har i den forbindelse, 
og dets overensstemmelse med artikel 62, 
63, 114 og 115. Godkendelsesorganet tager 
hensyn til, om forvaltnings- og 
kontrolsystemerne for det operationelle 
program er de samme som i den 
foregående programmeringsperiode, samt 
til dokumentation for, at de fungerer 
effektivt. 

2. Den formelle beslutning omhandlet i stk. 
1 skal være baseret på en rapport og en 
udtalelse fra et uafhængigt revisionsorgan, 
der vurderer forvaltnings- og 
kontrolsystemet, herunder den rolle, de 
bemyndigede organer har i den forbindelse, 
og dets overensstemmelse med artikel 62, 
63, 114 og 115. Godkendelsesorganet tager 
hensyn til, om forvaltnings- og 
kontrolsystemerne for det operationelle 
program eller programmet for en 
makroregional udviklingsfond er de 
samme som i den foregående 
programmeringsperiode, samt til 
dokumentation for, at de fungerer effektivt. 

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.
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Ændringsforslag 1690
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 117 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaten indsender den formelle 
beslutning, der er omhandlet i stk. 1, til 
Kommissionen senest seks måneder efter 
vedtagelsen af afgørelsen om vedtagelse af 
det operationelle program.

3. Medlemsstaten eller gruppen af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond, indsender 
den formelle beslutning, der er omhandlet i 
stk. 1, til Kommissionen senest seks 
måneder efter vedtagelsen af afgørelsen om 
vedtagelse af det operationelle program 
eller programmet for en makroregional 
udviklingsfond.

Or. sk

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1691
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 117 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når den samlede støtte fra fondene til et 
operationelt program overstiger 250 000 
000 EUR, kan Kommissionen inden to 
måneder efter modtagelsen af den formelle 
beslutning, der er omhandlet i stk. 1, 
anmode om rapporten og udtalelsen fra det 
uafhængige revisionsorgan og beskrivelsen 
af forvaltnings- og kontrolsystemet..

Når den samlede støtte fra fondene til et 
operationelt program, eller program for en 
makroregional udviklingsfond, overstiger 
250 000 000 EUR, kan Kommissionen 
inden to måneder efter modtagelsen af den 
formelle beslutning, der er omhandlet i stk. 
1, anmode om rapporten og udtalelsen fra 
det uafhængige revisionsorgan og 
beskrivelsen af forvaltnings- og 
kontrolsystemet..

Or. sk
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 1692
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 119 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaten sikrer, at det beløb i 
offentlig støtte, der er betalt til 
støttemodtagere, senest ved afslutningen af 
det operationelle program som minimum 
svarer til det fondsbidrag, som 
Kommissionen har betalt til 
medlemsstaten.

Medlemsstaten eller gruppen af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond, sikrer, at 
det beløb i offentlig støtte, der er betalt til 
støttemodtagere, senest ved afslutningen af 
det operationelle program eller 
programmet for en makroregional 
udviklingsfond som minimum svarer til det 
fondsbidrag, som Kommissionen har betalt 
til medlemsstaten eller gruppen af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond.

Or. sk

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1693
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 120 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen refunderer som 
mellemliggende betalinger 90 % af det 
beløb, der fremkommer ved at anvende 

1. Kommissionen refunderer som 
mellemliggende betalinger 95 % af det 
beløb, der fremkommer ved at anvende 
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medfinansieringssatsen for hvert prioriteret 
felt, der er fastsat i afgørelsen om 
godkendelse af det operationelle program, 
på de støtteberettigede udgifter til det 
prioriterede felt inkluderet i 
betalingsanmodningen. Den fastsætter den 
årlige saldo i overensstemmelse med 
artikel 130, stk. 1.

medfinansieringssatsen for hvert prioriteret 
felt, der er fastsat i afgørelsen om 
godkendelse af det operationelle program, 
på de støtteberettigede udgifter til det 
prioriterede felt inkluderet i 
betalingsanmodningen. Den fastsætter den 
årlige saldo i overensstemmelse med 
artikel 130, stk. 1.

Or. it

Begrundelse

En mellemliggende betaling på 90 % af det beløb, der er beregnet ved anvendelse af 
medfinansieringssatsen, er ikke begrundet, eftersom forvaltningsmyndigheden således ville 
fratages likviditet, som er afgørende for gennemførelsen af programmet. Tærskelværdien på 
95 % forekommer mere passende under hensyntagen til, at de øvrige 5 % betragtes som 
reserve for forvaltningen. 

Ændringsforslag 1694
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 120 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen refunderer som 
mellemliggende betalinger 90 % af det 
beløb, der fremkommer ved at anvende 
medfinansieringssatsen for hvert prioriteret 
felt, der er fastsat i afgørelsen om 
godkendelse af det operationelle program, 
på de støtteberettigede udgifter til det 
prioriterede felt inkluderet i 
betalingsanmodningen. Den fastsætter den 
årlige saldo i overensstemmelse med 
artikel 130, stk. 1.

1. Kommissionen refunderer som 
mellemliggende betalinger 90 % af det 
beløb, der fremkommer ved at anvende 
medfinansieringssatsen for hvert prioriteret 
felt, der er fastsat i afgørelsen om 
godkendelse af det operationelle program 
eller programmet for en makroregional 
udviklingsfond, på de støtteberettigede 
udgifter til det prioriterede felt inkluderet i 
betalingsanmodningen. Den fastsætter den 
årlige saldo i overensstemmelse med 
artikel 130, stk. 1. Medlemsstaten, eller 
gruppen af medlemsstater, der har 
oprettet en makroregional udviklingsfond, 
sikrer, at det beløb i offentlig støtte, der er 
betalt til støttemodtagere, senest ved 
afslutningen af det operationelle program, 
eller programmet for en makrofinansiel 
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udviklingsfond, som minimum svarer til 
det fondsbidrag, som Kommissionen har 
betalt til medlemsstaten eller gruppen af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond.

Or. sk

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1695
Evgeni Kirilov

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 120 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen refunderer som 
mellemliggende betalinger 90 % af det 
beløb, der fremkommer ved at anvende 
medfinansieringssatsen for hvert prioriteret 
felt, der er fastsat i afgørelsen om 
godkendelse af det operationelle program, 
på de støtteberettigede udgifter til det 
prioriterede felt inkluderet i 
betalingsanmodningen. Den fastsætter den 
årlige saldo i overensstemmelse med 
artikel 130, stk. 1.

1. Kommissionen refunderer som 
mellemliggende betalinger 100 % af det 
beløb, der fremkommer ved at anvende 
medfinansieringssatsen for hvert prioriteret 
felt, der er fastsat i afgørelsen om 
godkendelse af det operationelle program, 
på de støtteberettigede udgifter til det 
prioriterede felt inkluderet i 
betalingsanmodningen. Den fastsætter den 
årlige saldo i overensstemmelse med 
artikel 130, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 1696
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 120 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fondenes bidrag til det prioriterede felt b) fondenes bidrag til det prioriterede felt 
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som fastsat i Kommissionens afgørelse om 
godkendelse af det operationelle program.

som fastsat i Kommissionens afgørelse om 
godkendelse af det operationelle program 
eller programmet for en makroregional 
udviklingsfond. 

Or. sk

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1697
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 120 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset artikel 22 må EU-støtten i form 
af de mellemliggende betalinger og 
betalinger af den endelige saldo dog ikke 
være højere end det offentlige bidrag og 
den maksimale støtte fra fondene for hvert 
prioriteret felt som fastsat i 
Kommissionens afgørelse om godkendelse 
af det operationelle program.

3. Uanset artikel 22 må EU-støtten i form 
af de mellemliggende betalinger og 
betalinger af den endelige saldo dog ikke 
være højere end det offentlige bidrag og 
den maksimale støtte fra fondene for hvert 
prioriteret felt som fastsat i 
Kommissionens afgørelse om godkendelse 
af det operationelle program eller 
programmet for en makroregional 
udviklingsfond.

Or. sk

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1698
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
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Tredje del – artikel 123 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De medlemsstater, der ikke har indført 
euroen som national valuta på datoen for 
betalingsanmodningen, omregner 
udgifterne i national valuta til euro. 
Beløbet omregnes til euro til 
Kommissionens månedlige 
regnskabsvekselkurs for den måned, hvor 
udgifterne er registreret i det regnskab, som 
forvaltningsmyndigheden for det 
operationelle program fører. 
Kommissionen offentliggør hver måned 
denne kurs elektronisk.

1. De medlemsstater, der ikke har indført 
euroen som national valuta på datoen for 
betalingsanmodningen, omregner 
udgifterne i national valuta til euro. 
Beløbet omregnes til euro til 
Kommissionens månedlige 
regnskabsvekselkurs for den måned, hvor 
udgifterne er registreret i det regnskab, som 
attesteringsmyndigheden eller 
forvaltningsmyndigheden for det 
operationelle program fører. 
Kommissionen offentliggør hver måned 
denne kurs elektronisk.

Or. en

Begrundelse

Ændringen sigter mod at give mulighed for at opretholde aftalerne i den løbende 
programmeringsperiode (artikel 81 i 1083/2006) og derved undgå indførelsen af yderligere 
administrative kredsløb. Hvis attesteringsmyndigheder og forvaltningsmyndigheder er 
fusionerede, vil regnskaberne for sidstnævnte være de relevante.

Ændringsforslag 1699
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 123 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De medlemsstater, der ikke har indført 
euroen som national valuta på datoen for 
betalingsanmodningen, omregner 
udgifterne i national valuta til euro. 
Beløbet omregnes til euro til 
Kommissionens månedlige 
regnskabsvekselkurs for den måned, hvor 
udgifterne er registreret i det regnskab, som 
forvaltningsmyndigheden for det 
operationelle program fører. 
Kommissionen offentliggør hver måned 

1. De medlemsstater, der ikke har indført 
euroen som national valuta på datoen for 
betalingsanmodningen, omregner 
udgifterne i national valuta til euro. 
Beløbet omregnes til euro til 
Kommissionens månedlige 
regnskabsvekselkurs for den måned, hvor 
udgifterne er registreret i det regnskab, som 
forvaltningsmyndigheden for det 
operationelle program eller programmet 
for en makroregional udviklingsfond 
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denne kurs elektronisk. fører. Kommissionen offentliggør hver 
måned denne kurs elektronisk.

Or. sk

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1700
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 124 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i 2014: 2 % af støtten fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program

a) i 2014: 2,5 % af støtten fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program

Or. en

Ændringsforslag 1701
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 124 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i 2014: 2 % af støtten fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program

a) i 2014: 2 % af støtten fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program eller programmet 
for en makroregional udviklingsfond

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.
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Ændringsforslag 1702
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 124 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i 2014: 2 % af støtten fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program

a) i 2014: 3 % af støtten fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program

Or. fr

Begrundelse

Muligheden af, at forvaltningsmyndighederne betaler modtagerne, før de fremsætter 
anmodningerne om refusion over for Kommissionen, kræver større fleksibilitet i forbindelse 
med forskud, så forvaltningsmyndighederne kan have tilstrækkelige ressourcer til at 
imødekomme modtagernes anmodninger.

Ændringsforslag 1703
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 124 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i 2015: 1 % af støtten fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program

b) i 2015: 1 % af støtten fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program eller programmet 
for en makroregional udviklingsfond

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.
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Ændringsforslag 1704
Evgeni Kirilov

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 124 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i 2015: 1 % af støtten fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program

b) i 2015: 2 % af støtten fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program

Or. en

Ændringsforslag 1705
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 124 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i 2015: 1 % af støtten fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program

b) i 2015: 2,5 % af støtten fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program

Or. en

Ændringsforslag 1706
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 124 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i 2015: 1 % af støtten fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program

b) i 2015: 2 % af støtten fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program

Or. fr
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Begrundelse

Muligheden af, at forvaltningsmyndighederne betaler modtagerne, før de fremsætter 
anmodningerne om refusion over for Kommissionen, kræver større fleksibilitet i forbindelse 
med forskud, så forvaltningsmyndighederne kan have tilstrækkelige ressourcer til at 
imødekomme modtagernes anmodninger.

Ændringsforslag 1707
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 124 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i 2015: 1 % af støtten fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program

b) i 2015: 3 % af støtten fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program

Or. en

Ændringsforslag 1708
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 124 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i 2015: 1 % af støtten fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program

b) i 2015: 3 % af støtten fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program

Or. en

Ændringsforslag 1709
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Forslag til forordning
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Tredje del – artikel 124 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i 2015: 1 % af støtten fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program

b) i 2015: 3 % af støtten fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program

Or. en

Begrundelse

Vi sætter pris på forslaget, der kræver, at forvaltningsmyndighederne udbetaler midler til 
støttemodtagerne, før Kommissionen ansøges om refusion. Dette system kræver dog et mere 
fleksibelt forudbetalingssystem, hvis forvaltningsmyndighederne skal have tilstrækkelige 
midler til at forudbetale de beløb, som støttemodtagerne anmoder om.

Ændringsforslag 1710
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 124 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) i 2016: 1 % af støtten fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program.

c) i 2016: 2,5 % af støtten fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program.

Or. en

Ændringsforslag 1711
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 124 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) i 2016: 1 % af støtten fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program.

c) i 2016: 2 % af støtten fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program.

Or. fr
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Begrundelse

Muligheden af, at forvaltningsmyndighederne betaler modtagerne, før de fremsætter 
anmodningerne om refusion over for Kommissionen, kræver større fleksibilitet i forbindelse 
med forskud, så forvaltningsmyndighederne kan have tilstrækkelige ressourcer til at 
imødekomme modtagernes anmodninger.

Ændringsforslag 1712
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 124 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) i 2016: 1 % af støtten fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program.

c) i 2016: 1 % af støtten fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program eller programmet 
for en makroregional udviklingsfond.

Or. sk

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1713
Evgeni Kirilov

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 124 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) i 2016: 1 % af støtten fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program.

c) i 2016: 2 % af støtten fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program.

Or. en
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Ændringsforslag 1714
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 124 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) i 2016: 1 % af støtten fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program.

c) i 2016: 2 % af støtten fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program.

Or. en

Ændringsforslag 1715
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 124 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) i 2016: 1 % af støtten fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program.

c) i 2016: 3 % af støtten fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program.

Or. en

Ændringsforslag 1716
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 124 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) i 2016: 1 % af støtten fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program.

c) i 2016: 3 % af støtten fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program.

Or. en
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Begrundelse

Vi sætter pris på forslaget, der kræver, at forvaltningsmyndighederne udbetaler midler til 
støttemodtagerne, før Kommissionen ansøges om refusion. Dette system kræver dog et mere 
fleksibelt forudbetalingssystem, hvis forvaltningsmyndighederne skal have tilstrækkelige 
midler til at forudbetale de beløb, som støttemodtagerne anmoder om.

Ændringsforslag 1717
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 124 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I 2016-2022 betales inden den 1. juli et 
årligt forfinansieringsbeløb. I 2016 udgør 
det 2 % af støttebeløbet fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program. I 2017-2022 udgør 
det 2,5 % af støttebeløbet fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program

2. I 2016-2022 betales inden den 1. juli et 
årligt forfinansieringsbeløb. I 2016 udgør 
det 2 % af støttebeløbet fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program eller programmet 
for en makroregional udviklingsfond. I 
2017-2022 udgør det 2,5 % af støttebeløbet 
fra fondene for hele 
programmeringsperioden til det 
operationelle program eller programmet 
for en makroregional udviklingsfond.

Or. sk

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1718
Evgeni Kirilov

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 124 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I 2016-2022 betales inden den 1. juli et 
årligt forfinansieringsbeløb. I 2016 udgør 
det 2 % af støttebeløbet fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program. I 2017-2022 udgør 

2. I 2016-2022 betales inden den 1. juli et 
årligt forfinansieringsbeløb. I 2016 udgør 
det 2,5 % af støttebeløbet fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program. I 2017-2022 udgør 
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det 2,5 % af støttebeløbet fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program

det 3 % af støttebeløbet fra fondene for 
hele programmeringsperioden til det 
operationelle program

Or. en

Ændringsforslag 1719
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 126 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den første mellemliggende 
betalingsanmodning må ikke finde sted, 
før Kommissionen har modtaget akten om 
den formelle godkendelse af 
forvaltningsmyndigheden.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 1720
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 126 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der må ikke foretages mellemliggende 
betalinger til et operationelt program, hvis 
den årlige gennemførelsesrapport ikke er 
blevet tilsendt Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 101.

4. Der må ikke foretages mellemliggende 
betalinger til et operationelt program eller 
programmet for en makroregional 
udviklingsfond, hvis den årlige 
gennemførelsesrapport ikke er blevet 
tilsendt Kommissionen i overensstemmelse 
med artikel 101.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.
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Ændringsforslag 1721
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 126 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Forudsat at der er midler til rådighed, 
foretager Kommissionen de 
mellemliggende betalinger senest 60 dage 
efter, at betalingsanmodningen er 
registreret hos Kommissionen.

5. indføre effektive og forholdsmæssige 
foranstaltninger til bekæmpelse af svig 
under hensyntagen til de identificerede 
risici, såsom et uafhængigt kontor til 
modtagelse af oplysninger fra 
informanter.

Or. en

Ændringsforslag 1722
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 126 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Den indledende forfinansiering og de 
mellemliggende betalinger skal nå frem til 
støttemodtagerne, før tilsagnet om 
programmet eller den efterfølgende fase, 
idet der sørges for, at betalingsfristerne 
ikke skaber forsinkelse i gennemførelsen 
af programmet, og at støttemodtageren i 
skal tage forskud på den offentlige 
finansiering

Or. en

Ændringsforslag 1723
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
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Tredje del – artikel 127 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen frigør enhver del af det 
beløb, der er beregnet i henhold til andet 
afsnit, i forbindelse med et operationelt 
program, og som ikke er blevet anvendt til 
betaling af den første og den årlige 
forfinansiering, de mellemliggende 
betalinger og den årlige saldo, senest den 
31. december i det andet finansår efter året 
for indgåelsen af budgetforpligtelsen under 
det operationelle program, eller for hvilken 
der ikke i overensstemmelse med artikel 
126 er fremlagt en betalingsanmodning 
udfærdiget i overensstemmelse med artikel 
121.

1. Kommissionen frigør enhver del af det 
beløb, der er beregnet i henhold til andet 
afsnit, i forbindelse med et operationelt 
program, og som ikke er blevet anvendt til 
betaling af den første og den årlige 
forfinansiering, de mellemliggende 
betalinger og den årlige saldo, senest den 
31. december i det tredje finansår efter året 
for indgåelsen af budgetforpligtelsen under 
det operationelle program, eller for hvilken 
der ikke i overensstemmelse med artikel 
126 er fremlagt en betalingsanmodning 
udfærdiget i overensstemmelse med artikel 
121.

Or. en

Ændringsforslag 1724
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 127 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen frigør enhver del af det 
beløb, der er beregnet i henhold til andet 
afsnit, i forbindelse med et operationelt 
program, og som ikke er blevet anvendt til 
betaling af den første og den årlige 
forfinansiering, de mellemliggende 
betalinger og den årlige saldo, senest den 
31. december i det andet finansår efter året 
for indgåelsen af budgetforpligtelsen under 
det operationelle program, eller for hvilken 
der ikke i overensstemmelse med artikel 
126 er fremlagt en betalingsanmodning 
udfærdiget i overensstemmelse med artikel 
121.

1. Kommissionen frigør enhver del af det 
beløb, der er beregnet i henhold til andet 
afsnit, i forbindelse med et operationelt 
program, og som ikke er blevet anvendt til 
betaling af den første og den årlige 
forfinansiering, de mellemliggende 
betalinger og den årlige saldo, senest den 
31. december i det andet finansår efter året 
for indgåelsen af budgetforpligtelsen under 
det operationelle program eller 
programmet for en makroregional 
udviklingsfond, eller for hvilken der ikke 
er indsendt en betalingsanmodning i 
overensstemmelse med artikel 126, stk. 1.

Or. sk
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 1725
Evgeni Kirilov

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 127 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen frigør enhver del af det 
beløb, der er beregnet i henhold til andet 
afsnit, i forbindelse med et operationelt 
program, og som ikke er blevet anvendt til 
betaling af den første og den årlige 
forfinansiering, de mellemliggende 
betalinger og den årlige saldo, senest den 
31. december i det andet finansår efter året 
for indgåelsen af budgetforpligtelsen under 
det operationelle program, eller for hvilken 
der ikke i overensstemmelse med artikel 
126 er fremlagt en betalingsanmodning 
udfærdiget i overensstemmelse med artikel 
121.

1. Kommissionen frigør enhver del af det 
beløb, der er beregnet i henhold til andet 
afsnit, i forbindelse med et operationelt 
program, og som ikke er blevet anvendt til 
betaling af den første og den årlige 
forfinansiering, de mellemliggende 
betalinger og den årlige saldo, senest den 
31. december i det andet finansår efter året 
for indgåelsen af budgetforpligtelsen under 
det operationelle program og for 
Samhørighedsfonden inden den 31. 
december i det tredje finansår efter året 
for indgåelsen af budgetforpligtelsen 
under det operationelle program, eller for 
hvilken der ikke i overensstemmelse med 
artikel 126 er fremlagt en 
betalingsanmodning udfærdiget i 
overensstemmelse med artikel 121.

Or. en

Ændringsforslag 1726
Markus Pieper, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 127 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en medlemsstat, der befinder sig i en 
vanskelig finansiel situation, opfylder 
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betingelserne i artikel 22, stk. 1, 
udarbejder Kommissionen 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, især i samfundsnære 
infrastrukturprojekter;

Or. de

Ændringsforslag 1727
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 127 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For medlemsstater med et BNP pr. 
indbygger, som mellem 2007 og 2009 er 
mindre end 85 % af gennemsnittet i EU i 
samme periode, bør det i underparagraf 1 
i paragraf 1 nævnte tidsrum være indtil 
den 31. december i det tredje finansår 
efter året for indgåelsen af 
budgetforpligtelsen under det 
operationelle program.

Or. pt

Begrundelse

De fattigste regioner bør have en flexibilitetsfordel i forhold til de øvrige europæiske 
regioner.
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Ændringsforslag 1728
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 127 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. For så vidt angår de i stk. 1 
omhandlede budgetforpligtelser, og hvis 
der er tale om støtte til foranstaltninger 
inden for innovation og F&U under de 
telematiske mål i artikel 9, stk. 1 og 3, og 
som ikke omfatter infrastrukturer, frigør 
Kommissionen frigør 
budgetforpligtelserne i henhold til andet 
afsnit i det pågældende stk. senest den 31. 
december i det fjerde finansår efter året 
for indgåelsen af budgetforpligtelsen, der 
svarer til denne del under det 
operationelle program.

Or. es

Begrundelse

Gennemførelsen af operationer inden for innovation og F&U medfinansieret af EFRU i andre 
programmeringsperioder har vist, hvor svært det kan være at overholde den fælles standard, 
der er fastsat for alle programmer for automatisk frigørelse af midler. Det foreslås, at der 
etableres et mere lempeligt niveau for overholdelse af standarden for frigivelse i forbindelse 
med de budgetmæssige forpligtelser til denne type operationer.

Ændringsforslag 1729
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 127 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Når Kommissionen tager beslutning 
om at godkende et stort projekt, skal 
beløbene, som potentielt er omfattet af 
automatisk frigørelse, nedsættes med de 
årlige beløb til sådanne store projekter.
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For disse årlige beløb skal starttidspunktet 
for beregningen af tidsfristerne for den 
automatiske frigørelse, der henvises til i 
pkt. 1, være datoen for den efterfølgende 
beslutning, der kræves for at godkende 
sådanne store projekter.

Or. en

Ændringsforslag 1730
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – kapitel 2 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Regnskabsafslutning og programafslutning Regnskabsafslutning og programafslutning 
for operationelle programmer og 
makroregionale programmer

Or. sk

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1731
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 128

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 128 udgår
Årsregnskabernes indhold
1. Det attesterede årsregnskab for hvert 
operationelt program dækker 
regnskabsåret og omfatter for hvert 
prioriteret felt:
a) de samlede støtteberettigede udgifter, 
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der er opført i attesteringsmyndighedens 
regnskab som beløb, støttemodtagerne har 
betalt i forbindelse med gennemførelsen 
af operationerne, og den modsvarende 
støtteberettigede offentlige støtte, som er 
betalt, og det samlede beløb for den 
offentlige støtte, der er afholdt under 
gennemførelsen af operationer
b) de beløb, som er trukket tilbage eller 
inddrevet i regnskabsåret, og de beløb, der 
skal inddrives ved udgangen af 
regnskabsåret, de inddrivelser, der 
foretaget i henhold til artikel 61, og de 
uinddrivelige beløb
c) en liste over operationer, der er fuldført 
i regnskabsåret, og som blev støttet af 
EFRU og Samhørighedsfonden
d) en afstemning mellem de udgifter, der 
er angivet i henhold til litra a), og de 
udgifter, der er anmeldt for samme 
regnskabsår i betalingsanmodninger, 
ledsaget af en redegørelse for eventuelle 
divergenser.
2. Attesteringsmyndigheden kan pr. 
prioriteret felt i regnskabet fastlægge en 
reserve, der ikke må overstige 5 % af de 
samlede udgifter i de 
betalingsanmodninger, der er indgivet for 
et givent regnskabsår, hvor vurderingen 
af lovligheden og den formelle rigtighed 
af udgifterne er genstand for en 
igangværende procedure med 
revisionsmyndigheden. Det pågældende 
beløb medregnes ikke i det samlede beløb 
for støtteberettigede udgifter, der er 
omhandlet i stk. 1, litra a). Disse beløb 
medregnes endeligt i eller udelades 
endeligt fra årsregnskabet for det 
følgende år.

Or. de

Ændringsforslag 1732
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Forslag til forordning
Tredje del – artikel 128

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 128 udgår
Årsregnskabernes indhold
1. Det attesterede årsregnskab for hvert 
operationelt program dækker 
regnskabsåret og omfatter for hvert 
prioriteret felt:
a) de samlede støtteberettigede udgifter, 
der er opført i attesteringsmyndighedens 
regnskab som beløb, støttemodtagerne har 
betalt i forbindelse med gennemførelsen 
af operationerne, og den modsvarende 
støtteberettigede offentlige støtte, som er 
betalt, og det samlede beløb for den 
offentlige støtte, der er afholdt under 
gennemførelsen af operationer
b) de beløb, som er trukket tilbage eller 
inddrevet i regnskabsåret, og de beløb, der 
skal inddrives ved udgangen af 
regnskabsåret, de inddrivelser, der 
foretaget i henhold til artikel 61, og de 
uinddrivelige beløb
c) en liste over operationer, der er fuldført 
i regnskabsåret, og som blev støttet af 
EFRU og Samhørighedsfonden
d) en afstemning mellem de udgifter, der 
er angivet i henhold til litra a), og de 
udgifter, der er anmeldt for samme 
regnskabsår i betalingsanmodninger, 
ledsaget af en redegørelse for eventuelle 
divergenser.
2. Attesteringsmyndigheden kan pr. 
prioriteret felt i regnskabet fastlægge en 
reserve, der ikke må overstige 5 % af de 
samlede udgifter i de 
betalingsanmodninger, der er indgivet for 
et givent regnskabsår, hvor vurderingen 
af lovligheden og den formelle rigtighed 
af udgifterne er genstand for en 
igangværende procedure med 
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revisionsmyndigheden. Det pågældende 
beløb medregnes ikke i det samlede beløb 
for støtteberettigede udgifter, der er 
omhandlet i stk. 1, litra a). Disse beløb 
medregnes endeligt i eller udelades 
endeligt fra årsregnskabet for det 
følgende år.

Or. es

Ændringsforslag 1733
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 128 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det attesterede årsregnskab for hvert 
operationelt program dækker regnskabsåret 
og omfatter for hvert prioriteret felt:

1. Det attesterede årsregnskab for hvert 
operationelt program eller programmet for 
en makroregional udviklingsfond dækker 
regnskabsåret og omfatter for hvert 
prioriteret felt:

Or. sk

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1734
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 129

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 129 udgår
Fremlæggelse af oplysninger
For hvert år fra 2016 til og med 2022 
forelægger medlemsstaterne 
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Kommissionen de dokumenter, der er 
omhandlet i artikel 75, stk. 1.

Or. es

Ændringsforslag 1735
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 129 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For hvert år fra 2016 til og med 2022 
forelægger medlemsstaterne 
Kommissionen de dokumenter, der er 
omhandlet i artikel 75, stk. 1.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 1736
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 129 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For hvert år fra 2016 til og med 2022 
forelægger medlemsstaterne 
Kommissionen de dokumenter, der er 
omhandlet i artikel 75, stk. 1.

For hvert år fra 2016 til og med 2022 
forelægger medlemsstaterne eller gruppen 
af medlemsstater, der har oprettet 
makroregionale udviklingsfonde, 
Kommissionen de dokumenter, der er 
omhandlet i artikel 75, stk. 1.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til ændringsforslagene vedrørende innovationsdelen af den fælles 
strategiske ramme.
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Ændringsforslag 1737
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 130

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. de

Ændringsforslag 1738
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 130

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. es

Ændringsforslag 1739
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 130 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den årlige saldo, der som et resultat af 
regnskabsafslutningen skal inddrives fra 
medlemsstaten, gøres til genstand for en 
indtægtsordre fra Kommissionen. Den 
årlige saldo, der skal udbetales til 
medlemsstaten, lægges til den følgende 
mellemliggende betaling fra 
Kommissionen efter 
regnskabsafslutningen.

2. Den årlige saldo, der som et resultat af 
regnskabsafslutningen skal inddrives fra 
medlemsstaten eller gruppen af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond, gøres til 
genstand for en indtægtsordre fra 
Kommissionen. Den årlige saldo, der skal 
udbetales til medlemsstaten eller gruppen 
af medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond, lægges til 
den følgende mellemliggende betaling fra 
Kommissionen efter 
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regnskabsafslutningen.

Or. sk

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1740
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 130 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen af årsager, der kan 
tilskrives en medlemsstat, ikke er i stand til 
at afslutte regnskabet senest den 30. april i 
året efter afslutningen af et regnskabsår, 
underretter Kommissionen medlemsstaten 
om de foranstaltninger, der skal træffes af 
forvaltningsmyndigheden eller 
revisionsmyndigheden, eller om de 
supplerende undersøgelser, Kommissionen 
foreslår der foretages i henhold til artikel 
65, stk. 2 og 3.

3. Hvis Kommissionen af årsager, der kan 
tilskrives en medlemsstat eller en gruppe 
af medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond, ikke er i 
stand til at afslutte regnskabet senest den 
30. april i året efter afslutningen af et 
regnskabsår, underretter Kommissionen 
medlemsstaten eller gruppen af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond, om de 
foranstaltninger, der skal træffes af 
forvaltningsmyndigheden eller 
revisionsmyndigheden, eller om de 
supplerende undersøgelser, Kommissionen 
foreslår der foretages i henhold til artikel 
65, stk. 2 og 3.

Or. sk

Begrundelse

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


