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Ændringsforslag 1741
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 131

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 131 udgår
Rullende afslutning af operationer
1. For EFRU og Samhørighedsfonden 
skal årsregnskaberne for hvert 
operationelt program for hvert prioriteret 
felt indeholde en liste over operationer, 
der er fuldført i regnskabsåret. De 
udgifter vedrørende sådanne operationer, 
som indgår i regnskabet omfattet af 
beslutningen om regnskabsafslutning, 
anses for afsluttet.
2. For ESF anses de udgifter, som indgår 
i det regnskab, der er omfattet af en 
beslutning om regnskabsafslutning, for 
afsluttet.

Or. es

Ændringsforslag 1742
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 131 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For EFRU og Samhørighedsfonden skal 
årsregnskaberne for hvert operationelt 
program for hvert prioriteret felt indeholde 
en liste over operationer, der er fuldført i 
regnskabsåret. De udgifter vedrørende 
sådanne operationer, som indgår i 
regnskabet omfattet af beslutningen om 
regnskabsafslutning, anses for afsluttet.

1. For EFRU og Samhørighedsfonden skal 
årsregnskaberne for hvert operationelt 
program, eller makroregionalt 
udviklingsfondsprogram, for hvert 
prioriteret felt indeholde en liste over 
operationer, der er fuldført i regnskabsåret. 
De udgifter vedrørende sådanne 
operationer, som indgår i regnskabet 
omfattet af beslutningen om 



PE491.058v01-00 4/85 AM\903907DA.doc

DA

regnskabsafslutning, anses for afsluttet.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til tilføjelsen af en innovativ del i den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1743
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 132 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at dette tilsidesætter 
statsstøttereglerne, sikrer 
forvaltningsmyndigheden, at alle bilag 
vedrørende operationer efter anmodning 
stilles til rådighed for Kommissionen og 
Den Europæiske Revisionsret i en periode 
på tre år. Denne periode på tre år løber fra 
den 31. december i det år, hvor 
beslutningen om regnskabsafslutning, jf. 
artikel 130, er vedtaget, eller senest fra 
datoen for betaling af den endelige saldo.

Uden at dette tilsidesætter 
statsstøttereglerne, sikrer 
forvaltningsmyndigheden, at alle bilag 
vedrørende operationer efter anmodning 
stilles til rådighed for Kommissionen og 
Den Europæiske Revisionsret i en periode 
på tre år. Denne periode på tre år løber fra 
datoen for betaling af den endelige saldo.

Or. es

Ændringsforslag 1744
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – afdeling II – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afslutning af operationelle programmer Afslutning af operationelle programmer og 
makroregionale 
udviklingsfondsprogrammer

Or. sk
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Begrundelse

Under hensyntagen til tilføjelsen af en innovativ del i den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1745
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 133 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fremlæggelse af afslutningsdokumenterne 
og betaling af den endelige saldo

Fremlæggelse af afslutningsdokumenterne 
for operationelle programmer og 
makroregionale 
udviklingsfondsprogrammer og betaling af 
den endelige saldo

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til tilføjelsen af en innovativ del i den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1746
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 133 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en endelig rapport om gennemførelsen 
af det operationelle program og

b) en endelig rapport om gennemførelsen 
af det operationelle program eller 
makroregionale udviklingsfondsprogram

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til tilføjelsen af en innovativ del i den fælles strategiske ramme.
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Ændringsforslag 1747
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 133 – stk. 2 – punkt 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Støttemodtageren skal modtage den 
totale endelige udbetaling af saldoen 
inden for de tidsrammer og under de 
betingelser, der er fastsat af det 
europæiske direktiv om forsinket betaling.

Or. en

Ændringsforslag 1748
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 134 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle eller en del af de mellemliggende 
betalinger vedrørende prioriterede felter 
eller operationelle programmer kan 
suspenderes af Kommissionen, hvis:

1. Alle eller en del af de mellemliggende 
betalinger vedrørende prioriterede felter 
eller operationelle programmer, eller 
vedrørende makroregionale 
udviklingsfondsprogrammer, kan 
suspenderes af Kommissionen, hvis:

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til tilføjelsen af en innovativ del i den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1749
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
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Tredje del – artikel 134 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) der er en alvorlig mangel ved 
forvaltnings- og kontrolsystemet for det 
operationelle program og der ikke er truffet 
korrigerende foranstaltninger på dette 
punkt

a) der er en alvorlig mangel ved 
forvaltnings- og kontrolsystemet for det 
operationelle program eller det
makroregionale udviklingsfondsprogram,
og der ikke er truffet korrigerende 
foranstaltninger på dette punkt

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til tilføjelsen af en innovativ del i den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1750
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 134 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) medlemsstaten har undladt at træffe de 
nødvendige foranstaltninger til at rette op 
på den situation, der gav anledning til en 
afbrydelse i henhold til artikel 74

c) medlemsstaten, eller den gruppe af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond, har 
undladt at træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at rette op på den 
situation, der gav anledning til en 
afbrydelse i henhold til artikel 74

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til tilføjelsen af en innovativ del i den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1751
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Forslag til forordning
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Tredje del – artikel 134 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) der er en alvorlig mangel i kvaliteten og 
pålideligheden af overvågningssystemet 
eller i dataene om fælles og specifikke 
indikatorer

d) der er en alvorlig mangel i kvaliteten og 
pålideligheden af overvågningssystemet

Or. en

Ændringsforslag 1752
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 134 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) medlemsstaten har undladt at 
gennemføre foranstaltningerne i det 
operationelle program vedrørende 
opfyldelsen af en forhåndsbetingelse

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1753
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 134 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) medlemsstaten har undladt at 
gennemføre foranstaltningerne i det 
operationelle program vedrørende 
opfyldelsen af en forhåndsbetingelse

udgår

Or. it

Begrundelse

Suspensionen af hele eller dele af Kommissionens mellemliggende betalinger kan ikke 
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betragtes som berettigede, undtagen i tilfælde, hvor forvaltnings- og kontrolsystemerne er 
yderst mangelfulde.

Ændringsforslag 1754
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 134 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) medlemsstaten har undladt at 
gennemføre foranstaltningerne i det 
operationelle program vedrørende 
opfyldelsen af en forhåndsbetingelse

c) medlemsstaten, eller den gruppe af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond, har 
undladt at gennemføre foranstaltningerne i 
det operationelle program eller 
makroregionale udviklingsfondsprogram
vedrørende opfyldelsen af en 
forhåndsbetingelse

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til tilføjelsen af en innovativ del i den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1755
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 134 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) en resultatgennemgang dokumenterer, 
at et prioriteret felt ikke har realiseret de 
delmål, der er fastsat i resultatrammen

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1756
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Forslag til forordning
Tredje del – artikel 134 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) en resultatgennemgang dokumenterer, 
at et prioriteret felt ikke har realiseret de 
delmål, der er fastsat i resultatrammen

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1757
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 134 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) en resultatgennemgang dokumenterer, 
at et prioriteret felt ikke har realiseret de 
delmål, der er fastsat i resultatrammen

udgår

Or. es

Ændringsforslag 1758
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 134 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) en resultatgennemgang dokumenterer, 
at et prioriteret felt ikke har realiseret de 
delmål, der er fastsat i resultatrammen

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 1759
Salvatore Caronna
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Forslag til forordning
Tredje del – artikel 134 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) en resultatgennemgang dokumenterer, 
at et prioriteret felt ikke har realiseret de 
delmål, der er fastsat i resultatrammen

udgår

Or. it

Begrundelse

Suspensionen af hele eller dele af Kommissionens mellemliggende betalinger kan ikke 
betragtes som berettigede, undtagen i tilfælde, hvor forvaltnings- og kontrolsystemerne er 
yderst mangelfulde.

Ændringsforslag 1760
Erminia Mazzoni

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 134 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) medlemsstaten ikke reagerer eller ikke 
svarer på tilfredsstillende vis, jf. artikel 
20, stk. 5

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1761
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 134 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) medlemsstaten ikke reagerer eller ikke 
svarer på tilfredsstillende vis, jf. artikel 
20, stk. 5

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 1762
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 134 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) medlemsstaten ikke reagerer eller ikke 
svarer på tilfredsstillende vis, jf. artikel 
20, stk. 5

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1763
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 134 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) medlemsstaten ikke reagerer eller ikke 
svarer på tilfredsstillende vis, jf. artikel 
20, stk. 5

udgår

Or. es

Ændringsforslag 1764
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 134 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) medlemsstaten ikke reagerer eller ikke 
svarer på tilfredsstillende vis, jf. artikel 
20, stk. 5

udgår
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Or. it

Begrundelse

Suspensionen af hele eller dele af Kommissionens mellemliggende betalinger kan ikke 
betragtes som berettigede, undtagen i tilfælde, hvor forvaltnings- og kontrolsystemerne er 
yderst mangelfulde.

Ændringsforslag 1765
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 134 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) medlemsstaten ikke reagerer eller ikke
svarer på tilfredsstillende vis, jf. artikel 20, 
stk. 5

c) medlemsstaten, eller den gruppe af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond, ikke 
reagerer eller ikke svarer på 
tilfredsstillende vis, jf. artikel 20, stk. 5

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til tilføjelsen af en innovativ del i den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1766
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 134 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter beslutte at 
suspendere alle eller en del af de 
mellemliggende betalinger efter at have 
givet medlemsstaten mulighed for at 
fremsætte bemærkninger.

udgår

Or. it
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Begrundelse

Suspensionen af hele eller dele af Kommissionens mellemliggende betalinger kan ikke 
betragtes som berettigede, undtagen i tilfælde, hvor forvaltnings- og kontrolsystemerne er 
yderst mangelfulde.

Ændringsforslag 1767
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 134 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter beslutte at 
suspendere alle eller en del af de 
mellemliggende betalinger efter at have 
givet medlemsstaten mulighed for at 
fremsætte bemærkninger.

2. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter beslutte at 
suspendere alle eller en del af de 
mellemliggende betalinger efter at have 
givet medlemsstaten, eller den gruppe af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond, mulighed 
for at fremsætte bemærkninger.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til tilføjelsen af en innovativ del i den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1768
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 134 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen bringer suspensionen af 
alle eller en del af de mellemliggende 
betalinger til ophør, når medlemsstaten 
har truffet de nødvendige 
foranstaltninger, som gør det muligt at 
ophæve suspensionen.

udgår
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Or. it

Begrundelse

Suspensionen af hele eller dele af Kommissionens mellemliggende betalinger kan ikke 
betragtes som berettigede, undtagen i tilfælde, hvor forvaltnings- og kontrolsystemerne er 
yderst mangelfulde.

Ændringsforslag 1769
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 134 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen bringer suspensionen af 
alle eller en del af de mellemliggende 
betalinger til ophør, når medlemsstaten har 
truffet de nødvendige foranstaltninger, som 
gør det muligt at ophæve suspensionen.

3. Kommissionen bringer suspensionen af 
alle eller en del af de mellemliggende 
betalinger til ophør, når medlemsstaten, 
eller den gruppe af medlemsstater, der har 
oprettet en makroregional udviklingsfond,
har truffet de nødvendige foranstaltninger, 
som gør det muligt at ophæve 
suspensionen.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til tilføjelsen af en innovativ del i den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1770
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 135 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne har i første række 
ansvaret for at undersøge 
uregelmæssigheder, for at foretage de 
nødvendige finansielle korrektioner og for 
at søge inddrivelse. Hvis der er tale om 
systembetingede uregelmæssigheder, 

1. Medlemsstaterne, eller de grupper af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond, har i første 
række ansvaret for at undersøge 
uregelmæssigheder, for at foretage de 
nødvendige finansielle korrektioner og for 
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udvider medlemsstaten sine undersøgelser 
til at omfatte alle operationer, som kan 
tænkes at være berørt.

at søge inddrivelse. Hvis der er tale om 
systembetingede uregelmæssigheder, 
udvider medlemsstaten, eller den gruppe 
af medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond, sine 
undersøgelser til at omfatte alle 
operationer, som kan tænkes at være 
berørt.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til tilføjelsen af en innovativ del i den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1771
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 135 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaten foretager de nødvendige 
finansielle korrektioner i forbindelse med 
enkeltstående eller systembetingede 
uregelmæssigheder, som konstateres i 
forbindelse med operationer eller 
operationelle programmer. Finansielle 
korrektioner består i helt eller delvis at 
annullere det offentlige bidrag til en 
operation eller et operationelt program. 
Medlemsstaten tager hensyn til 
uregelmæssighedernes art og betydning og 
det økonomiske tab for fondene og 
foretager en forholdsmæssig korrektion. De 
finansielle korrektioner registreres i 
årsregnskabet af forvaltningsmyndigheden 
for det regnskabsår, i hvilket annulleringen 
besluttes.

2. Medlemsstaten, eller den gruppe af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond, foretager 
de nødvendige finansielle korrektioner i 
forbindelse med enkeltstående eller 
systembetingede uregelmæssigheder, som 
konstateres i forbindelse med operationer 
eller operationelle programmer og 
makroregionale 
udviklingsfondsprogrammer. Finansielle 
korrektioner består i helt eller delvis at 
annullere det offentlige bidrag til en 
operation eller et operationelt program
eller makroregionalt 
udviklingsfondsprogram. Medlemsstaten 
tager hensyn til uregelmæssighedernes art 
og betydning og det økonomiske tab for 
fondene og foretager en forholdsmæssig 
korrektion. De finansielle korrektioner 
registreres i årsregnskabet af 
forvaltningsmyndigheden for det 
regnskabsår, i hvilket annulleringen 
besluttes.
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Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til tilføjelsen af en innovativ del i den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1772
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 135 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De fondsbidrag, der annulleres i henhold 
til stk. 2, kan genanvendes af 
medlemsstaten inden for det pågældende 
operationelle program, jf. dog stk. 4.

3. De fondsbidrag, der annulleres i henhold 
til stk. 2, kan genanvendes af 
medlemsstaten inden for det pågældende 
operationelle program eller 
makroregionale udviklingsfondsprogram, 
jf. dog stk. 4.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til tilføjelsen af en innovativ del i den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1773
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 136 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen foretager finansielle 
korrektioner ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter ved at annullere 
hele eller en del af EU-bidraget til et 
operationelt program, jf. artikel 77, hvis 
den efter den nødvendige gennemgang 
konkluderer, at:

De fondsbidrag, der annulleres i henhold 
til stk. 2, kan genanvendes af 
medlemsstaten inden for det pågældende 
operationelle program eller 
makroregionale udviklingsfondsprogram, 
jf. dog stk. 4.

Or. sk
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Begrundelse

Under hensyntagen til tilføjelsen af en innovativ del i den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1774
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 136 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) der er alvorlige mangler ved det 
operationelle programs forvaltnings- og 
kontrolsystem, som har bragt det EU-
bidrag, der allerede er betalt til 
programmet, i fare

a) der er alvorlige mangler ved det 
operationelle programs eller 
makroregionale udviklingsfondsprograms
forvaltnings- og kontrolsystem, som har 
bragt det EU-bidrag, der allerede er betalt 
til programmet eller det makroregionale 
udviklingsfondsprogram, i fare

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til tilføjelsen af en innovativ del i den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1775
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 136 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en medlemsstat ikke har overholdt sine 
forpligtelser i henhold til artikel 135 før 
indledningen af korrektionsproceduren i 
henhold til dette stykke

b) en medlemsstat, eller en gruppe af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond, ikke har 
overholdt sine forpligtelser i henhold til 
artikel 135 før indledningen af 
korrektionsproceduren i henhold til dette 
stykke

Or. sk
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Begrundelse

Under hensyntagen til tilføjelsen af en innovativ del i den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1776
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 136 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udgifterne i en betalingsanmodning er 
ukorrekte og ikke er blevet korrigeret af 
medlemsstaten før indledningen af 
korrektionsproceduren i henhold til dette 
stykke.

c) udgifterne i en betalingsanmodning er 
ukorrekte og ikke er blevet korrigeret af 
medlemsstaten, eller den gruppe af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond, før 
indledningen af korrektionsproceduren i 
henhold til dette stykke.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til tilføjelsen af en innovativ del i den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1777
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 136 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når Kommissionen fastsætter 
korrektionens størrelse, jf. stk. 1, tager den 
hensyn til uregelmæssighedens art og 
betydning og omfanget og de finansielle 
virkninger af de mangler i forvaltnings- og 
kontrolsystemerne, der er konstateret ved 
det operationelle program.

2. Når Kommissionen fastsætter 
korrektionens størrelse, jf. stk. 1, tager den 
hensyn til uregelmæssighedens art og 
betydning og omfanget og de finansielle 
virkninger af de mangler i forvaltnings- og 
kontrolsystemerne, der er konstateret ved 
det operationelle program eller 
makroregionale udviklingsfondsprogram.

Or. sk
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Begrundelse

Under hensyntagen til tilføjelsen af en innovativ del i den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1778
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 136 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen baserer sin 
holdning på rapporter fra andre revisorer 
end revisorerne i sine egne tjenestegrene, 
drager den sine egne konklusioner om de 
finansielle følger efter at have undersøgt de 
foranstaltninger, som den pågældende 
medlemsstat har truffet i henhold til 
artikel 135, stk. 2, de meddelelser, der er 
forelagt i henhold til artikel 112, stk. 3, og 
medlemsstatens eventuelle svar.

3. Hvis Kommissionen baserer sin 
holdning på rapporter fra andre revisorer 
end revisorerne i sine egne tjenestegrene, 
drager den sine egne konklusioner om de 
finansielle følger efter at have undersøgt de 
foranstaltninger, som den pågældende 
medlemsstat, eller den gruppe af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond, har truffet 
i henhold til artikel 135, stk. 2, de 
meddelelser, der er forelagt i henhold til 
artikel 112, stk. 3, og det eventuelle svar
fra medlemsstaten eller den gruppe af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til tilføjelsen af en innovativ del i den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1779
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 136 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af den endelige rapport om 
gennemførelsen af det operationelle 

4. Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af den endelige rapport om 
gennemførelsen af det operationelle 
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program fastslår, at der er alvorlige 
mangler med hensyn til realisering af 
målene opstillet i resultatrammen, kan den 
anvende finansielle korrektioner i 
forbindelse med de pågældende 
prioriterede felter ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter.

program eller makroregionale 
udviklingsfondsprogram fastslår, at der er 
alvorlige mangler med hensyn til 
realisering af målene opstillet i 
resultatrammen, kan den anvende 
finansielle korrektioner i forbindelse med 
de pågældende prioriterede felter ved hjælp 
af gennemførelsesretsakter.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til tilføjelsen af en innovativ del i den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1780
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 136 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis en medlemsstat ikke overholder 
sine forpligtelser i henhold til artikel 86, 
kan Kommissionen, afhængigt af omfanget 
af den manglende overholdelse af disse 
forpligtelser, foretage en finansiel 
korrektion ved at annullere hele eller en del 
af strukturfondenes bidrag til den 
pågældende medlemsstat.

5. Hvis en medlemsstat, eller en gruppe af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond, ikke 
overholder sine forpligtelser i henhold til 
artikel 86, kan Kommissionen, afhængigt 
af omfanget af den manglende 
overholdelse af disse forpligtelser, foretage 
en finansiel korrektion ved at annullere 
hele eller en del af strukturfondenes bidrag 
til den pågældende medlemsstat eller 
gruppe af medlemsstater, der har oprettet 
en makroregional udviklingsfond.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til tilføjelsen af en innovativ del i den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1781
Monika Smolková, Anna Záborská
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Forslag til forordning
Tredje del – artikel 137 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Før Kommissionen træffer afgørelse om 
finansiel korrektion, indleder den 
proceduren ved at meddele medlemsstaten 
de foreløbige konklusioner af sin 
undersøgelse og anmode den om at 
fremsætte sine bemærkninger inden to 
måneder.

1. Før Kommissionen træffer afgørelse om 
finansiel korrektion, indleder den 
proceduren ved at meddele medlemsstaten, 
eller den gruppe af medlemsstater, der har 
oprettet en makroregional udviklingsfond,
de foreløbige konklusioner af sin 
undersøgelse og anmode medlemsstaten, 
eller den gruppe af medlemsstater, der har 
oprettet en makroregional udviklingsfond,
om at fremsætte sine bemærkninger inden 
to måneder.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til tilføjelsen af en innovativ del i den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1782
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 137 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Før Kommissionen træffer afgørelse om 
finansiel korrektion, indleder den 
proceduren ved at meddele medlemsstaten 
de foreløbige konklusioner af sin 
undersøgelse og anmode den om at 
fremsætte sine bemærkninger inden to
måneder.

1. Før Kommissionen træffer afgørelse om 
finansiel korrektion, indleder den 
proceduren ved at meddele medlemsstaten 
de foreløbige konklusioner af sin 
undersøgelse og anmode den om at 
fremsætte sine bemærkninger inden tre
måneder.

Or. en

Ændringsforslag 1783
Monika Smolková, Anna Záborská
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Forslag til forordning
Tredje del – artikel 137 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Kommissionen foreslår en finansiel 
korrektion på grundlag af en ekstrapolation 
eller til en fast takst, skal medlemsstaten 
have mulighed for via en gennemgang af 
de pågældende dokumenter at påvise, at 
uregelmæssighedens faktiske omfang er 
mindre end det, der fremgår af 
Kommissionens vurdering. Medlemsstaten 
kan i forståelse med Kommissionen 
begrænse denne gennemgang til kun at 
omfatte en passende andel eller stikprøver 
af de pågældende dokumenter. Medmindre 
det drejer sig om behørigt begrundede 
tilfælde, må den tid, der anvendes til denne 
gennemgang, ikke overstige en yderligere 
periode på to måneder efter den i stk. 1 
nævnte periode på to måneder.

2. Hvis Kommissionen foreslår en finansiel 
korrektion på grundlag af en ekstrapolation 
eller til en fast takst, skal medlemsstaten, 
eller den gruppe af medlemsstater, der har 
oprettet en makroregional udviklingsfond,
have mulighed for via en gennemgang af 
de pågældende dokumenter at påvise, at 
uregelmæssighedens faktiske omfang er 
mindre end det, der fremgår af 
Kommissionens vurdering. Medlemsstaten, 
eller den gruppe af medlemsstater, der har 
oprettet en makroregional udviklingsfond,
kan i forståelse med Kommissionen 
begrænse denne gennemgang til kun at 
omfatte en passende andel eller stikprøver 
af de pågældende dokumenter. Medmindre 
det drejer sig om behørigt begrundede 
tilfælde, må den tid, der anvendes til denne 
gennemgang, ikke overstige en yderligere 
periode på to måneder efter den i stk. 1 
nævnte periode på to måneder.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til tilføjelsen af en innovativ del i den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1784
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 137 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tager hensyn til alle 
beviser, som medlemsstaten forelægger 
inden for fristerne i stk. 1 og 2.

3. Kommissionen tager hensyn til alle 
beviser, som medlemsstaten, eller den 
gruppe af medlemsstater, der har oprettet 
en makroregional udviklingsfond,
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forelægger inden for fristerne i stk. 1 og 2.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til tilføjelsen af en innovativ del i den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1785
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 137 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis medlemsstaten ikke godtager 
Kommissionens foreløbige konklusioner, 
indbyder Kommissionen medlemsstaten til 
en høring for at sikre, at alle relevante 
oplysninger og bemærkninger foreligger 
som grundlag for Kommissionens 
konklusioner om anvendelsen af den 
finansielle korrektion.

4. Hvis medlemsstaten, eller den gruppe af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond, ikke 
godtager Kommissionens foreløbige 
konklusioner, indbyder Kommissionen 
medlemsstaten til en høring for at sikre, at 
alle relevante oplysninger og 
bemærkninger foreligger som grundlag for 
Kommissionens konklusioner om 
anvendelsen af den finansielle korrektion.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til tilføjelsen af en innovativ del i den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1786
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 137 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For at anvende finansielle korrektioner 
træffer Kommissionen en afgørelse i form 
af gennemførelsesretsakter senest seks 
måneder efter høringsdatoen eller efter 

5. For at anvende finansielle korrektioner 
træffer Kommissionen en afgørelse i form 
af gennemførelsesretsakter senest seks 
måneder efter høringsdatoen eller efter 



AM\903907DA.doc 25/85 PE491.058v01-00

DA

datoen for modtagelse af supplerende 
oplysninger, når medlemsstaten indvilliger 
i at fremlægge sådanne yderligere 
oplysninger efter høringen. Kommissionen 
tager hensyn til alle de oplysninger og 
bemærkninger, der er fremkommet under 
proceduren. Hvis der ikke finder nogen 
høring sted, begynder fristen på seks 
måneder to måneder efter modtagelsen af 
Kommissionens indbydelse til høringen.

datoen for modtagelse af supplerende 
oplysninger, når medlemsstaten, eller den 
gruppe af medlemsstater, der har oprettet 
en makroregional udviklingsfond,
indvilliger i at fremlægge sådanne 
yderligere oplysninger efter høringen.
Kommissionen tager hensyn til alle de 
oplysninger og bemærkninger, der er 
fremkommet under proceduren. Hvis der 
ikke finder nogen høring sted, begynder 
fristen på seks måneder to måneder efter 
modtagelsen af Kommissionens indbydelse 
til høringen.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til tilføjelsen af en innovativ del i den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1787
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 137 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis Kommissionen eller Den 
Europæiske Revisionsret konstaterer 
uregelmæssigheder, der påvirker det 
årsregnskab, Kommissionen har fået 
tilsendt, skal den deraf følgende 
finansielle korrektion reducere støtten fra 
fondene til det operationelle program.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1788
Tomasz Piotr Poręba

Forslag til forordning
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Tredje del – artikel 137 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis Kommissionen eller Den 
Europæiske Revisionsret konstaterer 
uregelmæssigheder, der påvirker det 
årsregnskab, Kommissionen har fået 
tilsendt, skal den deraf følgende 
finansielle korrektion reducere støtten fra 
fondene til det operationelle program.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1789
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 137 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis Kommissionen eller Den 
Europæiske Revisionsret konstaterer 
uregelmæssigheder, der påvirker det 
årsregnskab, Kommissionen har fået 
tilsendt, skal den deraf følgende finansielle 
korrektion reducere støtten fra fondene til 
det operationelle program.

6. Hvis Kommissionen eller Den 
Europæiske Revisionsret konstaterer 
uregelmæssigheder, der påvirker det 
årsregnskab, Kommissionen har fået 
tilsendt, skal den deraf følgende finansielle 
korrektion reducere støtten fra fondene til 
det operationelle program eller 
makroregionale udviklingsfondsprogram.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til tilføjelsen af en innovativ del i den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1790
Markus Pieper, Joachim Zeller

Forslag til forordning
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Tredje del – artikel 137 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Hvis en medlemsstat, som befinder sig 
i en økonomisk vanskelig situation, 
opfylder en af betingelserne, der er fastsat 
i artikel 22, stk. 1, opretter Kommissionen, 
hvis dette er ønskeligt, ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt et separat 
program, der skal gennemføres centralt i 
henhold til artikel 53, stk. 1, litra a), i 
Rådets forordning nr. 1605/2002, med 
henblik på at konsolidere midler, som har 
været suspenderet og/eller inddrevet, samt 
renteindtægterne eller de ubrugte midler 
tilhørende den pågældende medlemsstat, 
og bruge dem til at fremme væksten og de 
økonomiske resultater så effektivt som 
muligt, navnlig ved hjælp af 
infrastrukturprojekter, som gavner 
økonomien.

Or. de

Ændringsforslag 1791
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 138 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaternes forpligtelser Forpligtelser for medlemsstaterne og den 
gruppe af medlemsstater, der har oprettet 
en makroregional udviklingsfond

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til tilføjelsen af en innovativ del i den fælles strategiske ramme.
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Ændringsforslag 1792
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 138 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En finansiel korrektion foretaget af 
Kommissionen berører ikke 
medlemsstatens forpligtelse til at søge 
inddrivelse i henhold til artikel 135, stk. 2, 
i nærværende forordning og inddrive 
statsstøtte i henhold til traktatens 
artikel 107, stk. 1, og artikel 14 i Rådets 
forordning (EF) nr. 659/199939.

En finansiel korrektion foretaget af 
Kommissionen berører ikke 
medlemsstatens forpligtelse, eller 
forpligtelsen for den gruppe af 
medlemsstater, der har oprettet en 
makroregional udviklingsfond, til at søge 
inddrivelse i henhold til artikel 135, stk. 2, 
i nærværende forordning og inddrive 
statsstøtte i henhold til traktatens 
artikel 107, stk. 1, og artikel 14 i Rådets 
forordning (EF) nr. 659/199939.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til tilføjelsen af en innovativ del i den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1793
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – titel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Proportional kontrol af operationelle 
programmer

Proportional kontrol af operationelle 
programmer og makroregionale 
udviklingsfondsprogrammer

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til tilføjelsen af en innovativ del i den fælles strategiske ramme.
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Ændringsforslag 1794
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 40 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Proportional kontrol af operationelle 
programmer

Proportional kontrol af operationelle 
programmer og makroregionale 
udviklingsfondsprogrammer

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til tilføjelsen af en innovativ del i den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1795
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Operationer, for hvilke de samlede 
støtteberettigede udgifter ikke overstiger 
100 000 EUR, må ikke underkastes mere 
end én revision af enten 
revisionsmyndigheden eller Kommissionen 
før afslutningen af alle udgifter i henhold 
til artikel 131. Andre operationer må ikke 
underkastes mere end én revision pr. 
regnskabsår af revisionsmyndigheden og 
Kommissionen forud for afslutningen af 
alle udgifter i henhold til artikel 131. Disse 
bestemmelser tilsidesætter ikke stk. 4.

1. Operationer, for hvilke de samlede 
støtteberettigede udgifter ikke overstiger 
250 000 EUR, må ikke underkastes mere 
end én revision af enten 
revisionsmyndigheden eller Kommissionen 
før afslutningen af alle udgifter i henhold 
til artikel 131. Andre operationer må ikke 
underkastes mere end én revision pr. 
regnskabsår af revisionsmyndigheden og 
Kommissionen forud for afslutningen af 
alle udgifter i henhold til artikel 131. Disse 
bestemmelser tilsidesætter ikke stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 1796
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska
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Forslag til forordning
Tredje del – artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Operationer, for hvilke de samlede 
støtteberettigede udgifter ikke overstiger 
100 000 EUR, må ikke underkastes mere 
end én revision af enten 
revisionsmyndigheden eller Kommissionen 
før afslutningen af alle udgifter i henhold 
til artikel 131. Andre operationer må ikke 
underkastes mere end én revision pr. 
regnskabsår af revisionsmyndigheden og 
Kommissionen forud for afslutningen af 
alle udgifter i henhold til artikel 131. Disse 
bestemmelser tilsidesætter ikke stk. 4.

1. Operationer, for hvilke de samlede 
støtteberettigede udgifter ikke overstiger 
200 000 EUR, må ikke underkastes mere 
end én revision af enten 
revisionsmyndigheden eller Kommissionen 
før afslutningen af alle udgifter i henhold 
til artikel 131. Andre operationer må ikke 
underkastes mere end én revision pr. 
regnskabsår af revisionsmyndigheden og 
Kommissionen forud for afslutningen af 
alle udgifter i henhold til artikel 131. Disse 
bestemmelser tilsidesætter ikke stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 1797
Tomasz Piotr Poręba

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Operationer, for hvilke de samlede 
støtteberettigede udgifter ikke overstiger 
100 000 EUR, må ikke underkastes mere 
end én revision af enten 
revisionsmyndigheden eller Kommissionen 
før afslutningen af alle udgifter i henhold 
til artikel 131. Andre operationer må ikke 
underkastes mere end én revision pr. 
regnskabsår af revisionsmyndigheden og 
Kommissionen forud for afslutningen af 
alle udgifter i henhold til artikel 131. Disse 
bestemmelser tilsidesætter ikke stk. 4.

1. Operationer, for hvilke de samlede 
støtteberettigede udgifter ikke overstiger 
250 000 EUR, må ikke underkastes mere 
end én revision af enten 
revisionsmyndigheden eller Kommissionen 
før afslutningen af alle udgifter i henhold 
til artikel 131. Andre operationer må ikke 
underkastes mere end én revision pr. 
regnskabsår af revisionsmyndigheden og 
Kommissionen forud for afslutningen af 
alle udgifter i henhold til artikel 131. Disse 
bestemmelser tilsidesætter ikke stk. 4.

Or. en
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Ændringsforslag 1798
Salvatore Caronna, Erminia Mazzoni

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Operationer, for hvilke de samlede 
støtteberettigede udgifter ikke overstiger 
100 000 EUR, må ikke underkastes mere 
end én revision af enten 
revisionsmyndigheden eller 
Kommissionen før afslutningen af alle 
udgifter i henhold til artikel 131. Andre 
operationer må ikke underkastes mere end 
én revision pr. regnskabsår af 
revisionsmyndigheden og Kommissionen
forud for afslutningen af alle udgifter i 
henhold til artikel 131. Disse bestemmelser 
tilsidesætter ikke stk. 4.

1. Operationer, for hvilke de samlede 
støtteberettigede udgifter ikke overstiger 
250 000 EUR, må ikke underkastes mere 
end én revision før afslutningen af alle 
udgifter i henhold til artikel 131. Andre 
operationer må ikke underkastes mere end 
én revision pr. regnskabsår forud for 
afslutningen af alle udgifter i henhold til 
artikel 131. Disse bestemmelser 
tilsidesætter ikke stk. 4.

Or. it

Begrundelse

For at sikre, at den kontrol, som de operationelle programmer underkastes, reelt er 
proportional, foreslås det i dette ændringsforslag, at operationer, hvor de totale 
nettoindtægter ikke overskrider 250 000 EUR, ikke skal underkastes mere end én revision.

Ændringsforslag 1799
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For operationelle programmer, for hvilke 
den seneste revisionsudtalelse viser, at der 
ikke er nogen væsentlige mangler, kan 
Kommissionen på det efterfølgende møde, 
der er omhandlet i artikel 118, stk. 3, aftale 
med revisionsmyndigheden, at niveauet for 
det krævede revisionsarbejde kan 
nedsættes, således at det står i forhold til 

2. For operationelle programmer eller
makroregionale 
udviklingsfondsprogrammer, for hvilke 
den seneste revisionsudtalelse viser, at der 
ikke er nogen væsentlige mangler, kan 
Kommissionen på det efterfølgende møde, 
der er omhandlet i artikel 118, stk. 3, aftale 
med revisionsmyndigheden, at niveauet for 
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den konstaterede risiko. I sådanne tilfælde 
vil Kommissionen ikke foretage egne 
revisioner på stedet, medmindre der er tegn 
på mangler ved forvaltnings- og 
kontrolsystemet, som påvirker udgifter, der 
er anmeldt til Kommissionen i et 
regnskabsår, for hvilke regnskaberne 
allerede er omfattet af en afgørelse om 
regnskabsafslutning.

det krævede revisionsarbejde kan 
nedsættes, således at det står i forhold til 
den konstaterede risiko. I sådanne tilfælde 
vil Kommissionen ikke foretage egne 
revisioner på stedet, medmindre der er tegn 
på mangler ved forvaltnings- og 
kontrolsystemet, som påvirker udgifter, der 
er anmeldt til Kommissionen i et 
regnskabsår, for hvilke regnskaberne 
allerede er omfattet af en afgørelse om 
regnskabsafslutning.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til tilføjelsen af en innovativ del i den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1800
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 40 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For operationelle programmer, hvorom 
Kommissionen konkluderer, at 
revisionsmyndighedens udtalelse er 
pålidelig, kan Kommissionen aftale med 
revisionsmyndigheden at begrænse sine 
egne revisioner på stedet til en revision af 
revisionsmyndighedens arbejde, 
medmindre der er beviser på mangler i 
revisionsmyndighedens arbejde vedrørende 
et regnskabsår, for hvilket regnskaberne 
allerede er omfattet af en afgørelse om 
regnskabsafslutning.

3. For operationelle programmer eller
makroregionale 
udviklingsfondsprogrammer, hvorom 
Kommissionen konkluderer, at 
revisionsmyndighedens udtalelse er 
pålidelig, kan Kommissionen aftale med 
revisionsmyndigheden at begrænse sine 
egne revisioner på stedet til en revision af 
revisionsmyndighedens arbejde, 
medmindre der er beviser på mangler i 
revisionsmyndighedens arbejde vedrørende 
et regnskabsår, for hvilket regnskaberne 
allerede er omfattet af en afgørelse om 
regnskabsafslutning.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til tilføjelsen af en innovativ del i den fælles strategiske ramme.
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Ændringsforslag 1801
Monika Smolková, Anna Záborská

Forslag til forordning
Tredje del – artikel 40 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Revisionsmyndigheden og 
Kommissionen kan foretage revisioner af 
operationer, hvis en risikovurdering viser, 
at der er en specifik risiko for 
uregelmæssigheder eller svig, i tilfælde af 
dokumentation for alvorlige mangler ved 
det pågældende operationelle programs 
forvaltnings- og kontrolsystem og i de tre 
år, der følger efter afslutningen af alle 
udgifterne til en operation under artikel 
131, som led i en revisionsstikprøve, jf. 
dog stk. 1. Kommissionen kan til enhver 
tid foretage revisioner af operationer for at 
vurdere det arbejde, der er foretaget af en 
revisionsmyndighed, ved en gentagelse af 
dens revisionsvirksomhed.

4. Revisionsmyndigheden og 
Kommissionen kan foretage revisioner af 
operationer, hvis en risikovurdering viser, 
at der er en specifik risiko for 
uregelmæssigheder eller svig, i tilfælde af 
dokumentation for alvorlige mangler ved
det pågældende operationelle programs
eller makroregionale 
udviklingsfondsprograms forvaltnings- og 
kontrolsystem og i de tre år, der følger efter 
afslutningen af alle udgifterne til en 
operation under artikel 131, som led i en 
revisionsstikprøve, jf. dog stk. 1. 
Kommissionen kan til enhver tid foretage 
revisioner af operationer for at vurdere det 
arbejde, der er foretaget af en 
revisionsmyndighed, ved en gentagelse af 
dens revisionsvirksomhed.

Or. sk

Begrundelse

Under hensyntagen til tilføjelsen af en innovativ del i den fælles strategiske ramme.

Ændringsforslag 1802
Peter Simon

Forslag til forordning
Fjerde del – artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter på de i denne 
artikel fastlagte betingelser.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter på de i denne 
artikel fastlagte betingelser. Disse 
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beføjelser gælder ikke med 
tilbagevirkende kraft.

Or. de

Begrundelse

For at sikre retssikkerheden og undgå at underminere målet om at forenkle administrative 
procedurer, bør delegerede retsakter ikke gælde med tilbagevirkende kraft.

Ændringsforslag 1803
Michael Theurer

Forslag til forordning
Fjerde del – artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter på de i denne 
artikel fastlagte betingelser.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter på de i denne 
artikel fastlagte betingelser. Delegerede 
retsakter gælder ikke med tilbagevirkende 
kraft.

Or. de

Ændringsforslag 1804
Manfred Weber

Forslag til forordning
Fjerde del – artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter på de i denne 
artikel fastlagte betingelser.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter på de i denne 
artikel fastlagte betingelser. Delegerede 
retsakter gælder ikke med tilbagevirkende 
kraft.

Or. de
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Begrundelse

Delegerede retsakter med tilbagevirkende kraft skaber usikkerhed og mistillid fra de lokale 
myndigheders side, når de modtager finansiering, og lægger pres på den administrative 
kapacitet på alle niveauer.

Ændringsforslag 1805
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Fjerde del – artikel 42 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser omhandlet i 
denne forordning tillægges Kommissionen 
for en ubegrænset periode fra datoen for 
denne forordnings ikrafttrædelse

2. De delegerede beføjelser omhandlet i 
denne forordning tillægges Kommissionen 
i et år fra datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse

Or. es

Begrundelse

Tillægges Kommissionen beføjelser til at iværksætte EU-lovgivning i en ubestemt periode ved 
delegerede retsakter, ville det være ensbetydende med at tildele Kommissionen 
lovgivningskompetence for hele programmeringsperioden 2014-2020, hvilket kunne føre til 
manglende retssikkerhed.

Ændringsforslag 1806
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Bilag –I (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag I
Fælles strategisk ramme

Hensigten med denne ramme er, at den i 
overensstemmelse med artikel 10 skal 
fungere som et redskab til koordinering, 
integration og afbalancering af formålene 
med forskellige politikker i konkrete 
regionale sammenhænge og navnlig som 
et redskab til koordinering og 
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afbalancering af 
investeringsprioriteringer i forhold til de 
tematiske mål, der er fastlagt i artikel 9.
1. Horisontale principper og tværgående 
udfordringer
1.1 Partnerskab og flerniveaustyring

1.1.1. Princippet om flerniveaustyring 
kræver en koordineret indsats, der 
gennemføres i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet samt i 
partnerskab. Det skal desuden tage form 
som operationelt og institutionaliseret 
samarbejde, navnlig med hensyn til 
udarbejdelse og gennemførelse af 
Unionens politikker. Eksplicitte 
henvisninger til princippet om 
flerniveaustyring i denne forordning 
udgør en styrkelse af princippet og skaber 
øget værdi for selve 
samhørighedspolitikken.
1.1.2 Princippet om flerniveaustyring skal 
følges for lettere at kunne opnå social, 
økonomisk og territorial samhørighed 
samt gennemføre Unionens prioriteter om 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.
1.1.3 Med henblik på at sikre effektiv 
flerniveaustyring skal medlemsstaterne og 
regionerne træffe følgende 
foranstaltninger:
a) iværksættelse af partnerskab i 
overensstemmelse med den europæiske 
adfærdskodeks som omhandlet i artikel 5
b) etablering af koordineringsmekanismer 
mellem de forskellige 
forvaltningsniveauer i overensstemmelse 
med de respektive systemer for 
konstitutionelle beføjelser
c) regelmæssig aflæggelse af rapport om 
gennemførelse af partnerskab.
1.1.4 På alle stadier af gennemførelsen af 
de fonde, der er omfattet af FSR, skal 
partnerskaber organiseres på en sådan 
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måde, at de regionale og lokale 
myndigheder involveres direkte i 
udarbejdelsen af partnerskabsaftaler og 
programmer samt i forberedelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af sådanne programmer. 
Arbejdsmarkedets parter og økonomiske 
interesseorganisationer, andre offentlige 
myndigheder samt organer, der 
repræsenterer civilsamfundet, herunder 
miljøpartnere, ikke-statslige 
organisationer samt organer, som er 
ansvarlige for at fremme ligestilling og 
ikkeforskelsbehandling, skal også 
involveres med henblik på at sikre 
partnerskab på alle stadier i 
gennemførelsen af politikken.
1.2 Bæredygtig udvikling

1.2.1 Princippet om bæredygtig udvikling 
som fastsat i artikel 3 i traktaten om Den 
Europæiske Union (TEU) vedrører et 
fremskridtsbegreb i henhold til hvilket der 
skal integreres sociale, økonomiske og 
miljømæssige overvejelser i forbindelse 
med overvejelser om trivsel og bedre 
livskvalitet for nuværende og fremtidige 
generationer.
1.2.2 Overvejelser om bæredygtig 
udvikling samt princippet om, at 
forureneren betaler, skal derfor udgøre en 
integreret del af hver eneste plan, fra 
udarbejdelse til gennemførelse og fra 
overvågning til evaluering. Kun i ganske 
særlige tilfælde og under forudsætning af, 
at der er truffet afhjælpende 
foranstaltninger, kan det tillades, at 
princippet om, at forureneren betaler, 
ikke anvendes.
1.2.3 For at håndtere de komplekse 
udfordringer, som medlemsstaterne og 
regionerne står over for, skal de 
iværksætte alle tilgængelige EU-politiske 
instrumenter. Navnlig skal ressourcerne 
rettes mod forebyggende og afhjælpende 
foranstaltninger med henblik på 
bekæmpelse af klimaforandringer. Alle 



PE491.058v01-00 38/85 AM\903907DA.doc

DA

nye investeringer med støtte fra de fonde, 
der er omfattet af FSR, skal være af en 
sådan art, at de i sig selv er 
modstandsdygtige over for 
følgevirkningerne af klimaforandringer 
og naturkatastrofer.
1.2.4 EFRU og Samhørighedsfonden skal 
forsat foretage store investeringer i 
infrastrukturen i medlemsstaterne og 
regionerne for at opfylde kravene i 
vandrammedirektivet1 og andre relevante 
direktiver. Der findes allerede 
teknologiske løsninger, der er rettet mod 
at bidrage til bæredygtige 
foranstaltninger, og nye er under 
udvikling, og derfor skal EFRU fortsat 
støtte forskningen på dette område. 
Formålet med en sådan støtte skal være at 
supplere de foranstaltninger, der er 
omfattet af Horisont 2020. Der kan stilles 
finansiering til foranstaltninger inden for 
biodiversitet til rådighed gennem ELFUL 
og EHFF. ELFUL kan desuden benyttes 
til at bistå arealforvaltere, hvis 
obligatoriske miljøkrav medfører 
områdespecifikke ulemper.
1 EUT-reference… Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. 
oktober 2000.
1.2.5 Forfølgelse af en bæredygtig 
udvikling må ikke være en teknisk øvelse. 
For at sikre, at dette mål ensrettes i 
forbindelse med driften af de fonde, der er 
omfattet af FSR, på stedet skal 
forvaltningsmyndighederne tage behørigt 
og konsekvent hensyn til dette mål hele 
vejen igennem programmet, og de skal 
benytte en mere aktiv tilgang til 
nedbringelse af indsatsens miljøskadelige 
indvirkninger, blandt andet gennem 
følgende foranstaltninger:
a) målretning af investeringer mod de 
mest ressourceeffektive muligheder
b) omhyggelig afvejning af behovet for 
investeringer, hvor sådanne investeringer 
har en betydelig negativ indvirkning på 
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miljøet
c) langtidsperspektiv, når man 
sammenligner livscyklusbaserede 
omkostninger ved alternative 
investeringsmetoder
d) øget anvendelse af grønne offentlige 
udbud.
1.3 Fremme af ligestilling mellem mænd 
og kvinder og ikkeforskelsbehandling
1.3.1 Medlemsstaterne og regionerne skal 
på alle gennemførelsesstadier af de fonde, 
der er omfattet af FSR, øge indsatsen for 
at fjerne uligheder og fremme ligestilling 
mellem mænd og kvinder samt bekæmpe 
forskelsbehandling på grundlag af køn, 
race eller etnisk oprindelse, religion eller 
tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering.
1.3.2 Medlemsstaterne og regionerne skal 
forfølge målsætningen om ligestilling 
mellem mænd og kvinder og skal træffe 
passende foranstaltninger til forebyggelse 
af enhver form for forskelsbehandling i 
forbindelse med udarbejdelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af driften af de programmer, 
der er medfinansieret af de fonde, der er 
omfattet af FSR, og præcist anføre de 
nødvendige foranstaltninger for at tage 
dette princip i betragtning i 
programmerne.
1.3.3 Øget deltagelse af kvinder på 
arbejdsmarkedet, både som arbejdsgivere 
og arbejdstagere, ville puste nyt liv i 
Unionens økonomi. Frigørelse af 
potentialet for en sådan stigning i 
aktiviteten ved at øge kvindernes 
beskæftigelsesprocent er afgørende for at 
nå beskæftigelsesmålene i Europa 2020. 
Der skal derfor arbejdes grundigt med 
hindringerne for kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet. Medlemsstaterne og 
regionerne skal sikre, at ikke kun ESF, 
men også EFRU, Samhørighedsfonden, 
EHFF og ELFUL finansierer aktiviteter, 
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der fremmer kvinders økonomiske 
uafhængighed, bidrager til at opnå en 
hensigtsmæssig balance mellem arbejde 
og familieliv samt øger kvinders 
muligheder som iværksættere.
1.3.4 Overvågnings- og 
evalueringsprogrammer vil bidrage til at 
måle effekten på ligestilling mellem 
kønnene fra det forventede bidrag fra de 
fonde, der er omfattet af FSR.
1.4 Tilgængelighed

1.4.1 Alle produkter og tjenesteydelser, 
der udbydes til offentligheden og er 
medfinansieret af de fonde, der er 
omfattet af FSR, skal være tilgængelige. 
Navnlig er tilgængelighed af bygninger, 
transport og informations- og 
kommunikationsteknologi vigtig med 
henblik på integration af dårligt stillede 
samfundsgrupper, herunder 
handicappede.
1.4.2 Det er af afgørende betydning, at de 
dårligt stillede gruppers behov bliver 
opfyldt på hensigtsmæssig vis for at gøre 
det muligt for dem at blive bedre 
integreret på arbejdsmarkedet og at 
deltage fuldt ud i samfundet.
1.4.3 På tværs af alle EU-regioner skal 
medlemsstaterne og regionerne fortsat 
fremme social samhørighed, på lige fod 
med økonomisk og territorial 
samhørighed, hvis målene i EU 2020-
strategien skal kunne opfyldes.
1.5 Demografi

1.5.1 Tilpasning til demografiske 
forandringer er en af de centrale 
udfordringer, som medlemsstaterne og 
regionerne vil stå over for i de kommende 
årtier. Kombinationen af en faldende 
erhvervsaktiv befolkning og en højere 
andel af pensionister vil lægge yderligere 
pres på medlemsstaternes sociale systemer 
og dermed Unionens økonomiske 
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konkurrenceevne.
1.5.2 Demografiske forandringer skaber 
nye udfordringer. Denne demografiske 
udvikling skal studeres og imødegås, især 
på regionalt og lokalt plan, hvis 
forskellige udviklingstendenser viser sig. 
Medlemsstaterne og regionerne skal gøre 
brug af de fonde, der er omfattet af FSR, 
for at udvikle skræddersyede strategier for 
at håndtere de demografiske problemer og 
skabe muligheder for udvikling af den nye 
"silver economy".
1.5.3 Forbedrede jobmuligheder for ældre 
vil skabe en lang række fordele for folk, 
samfund og offentlige budgetter. 
Medlemsstaterne og regionerne skal 
anvende de fonde, der er omfattet af FSR, 
for at træffe foranstaltninger med henblik 
på at integrere alle aldersgrupper. Bedst 
mulig anvendelse af alle eksisterende 
menneskelige ressourcer, blandt andet 
gennem foranstaltninger til bekæmpelse 
af ungdomsledigheden, er en af de 
umiddelbare opgaver for de fonde, der er 
omfattet af FSR, i forbindelse med at 
maksimere potentialet for befolkningen i 
hele Unionen. Dette kan opnås gennem 
forbedret adgang til, minimumsniveau for 
og minimumskvalitet af uddannelse samt 
forbedrede sociale støtteordninger. 
Investeringer i sundhedsinfrastrukturer 
ville desuden tjene målsætninger om et 
langt og sundt arbejdsliv for alle 
Unionens borgere.
1.5.4 I forbindelse med udarbejdelsen af 
deres programmer skal medlemsstaterne 
og regionerne tage højde for de 
langsigtede udfordringer ved 
demografiske forandringer. I de regioner, 
der er mest påvirket af demografiske 
forandringer, skal der fastlægges 
foranstaltninger med henblik på følgende:
a) støtte til demografisk fornyelse gennem 
bedre vilkår for familier og en bedre 
balance mellem arbejds- og familieliv
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b) øget beskæftigelse samt forbedret 
produktivitet og forbedrede økonomiske 
resultater gennem investering i 
uddannelse og forskning
c) fokus på tilstrækkelighed og kvalitet 
vedrørende uddannelse og sociale 
støtteordninger

d) sikring af omkostningseffektiv levering 
af sundhedsydelser og langtidspleje, 
herunder investering i infrastruktur.
1.6 Integreret tilgang

1.6.1 En integreret territorial tilgang er 
afgørende for at reagere effektivt på de 
udfordringer, som medlemsstaterne og 
regionerne står over for. Disse 
udfordringer vedrører indvirkningen fra 
følgende ting: globalisering, miljø- og 
energispørgsmål, aldringsproblematik og 
demografiske forandringer, teknologiske 
forandringer og innovationskrav, 
indkomstforskelle og social adskillelse. 
Disse emners komplekse og indbyrdes 
relaterede art betyder, at løsninger skal 
være integrerede, tværsektorielle og 
flerdimensionelle for at blive vellykkede.
1.6.2 I denne forbindelse er det ved hjælp 
af de fonde, der er omfattet af FSR, 
muligt at kombinere beføjelserne fra 
forskellige EU-fonde i integrerede pakker, 
der er skræddersyet til at opfylde 
specifikke lokale og regionale behov.
1.6.3 Når medlemsstaterne og regionerne 
udarbejder deres strategier og 
programmer med henblik på at 
identificere de mest hensigtsmæssige 
indgreb, skal de være særligt 
opmærksomme på overvejende 
territoriale, strukturelle og institutionelle 
elementer, såsom den pågældende regions 
forbindelser, beskæftigelsesmønster og 
mobilitet i arbejdskraften, forbindelser 
mellem by og land, lokal indbyrdes 
afhængighed mellem forskellige sektorer, 
kulturelle arv, aldring og demografiske 



AM\903907DA.doc 43/85 PE491.058v01-00

DA

forandringer.
1.6.4 Medlemsstaterne og regionerne skal 
analysere, hvilke primære 
samfundsmæssige udfordringer de står 
over for. Som reaktion på disse 
udfordringer skal de desuden overveje 
spørgsmålet om, hvilke konkrete aspekter 
af deres borgeres sundhed de ønsker at få 
indflydelse på og forbedre ved hjælp af 
politikken, og hvordan politikken skal 
udformes og gennemføres i den 
pågældende medlemsstats eller regions 
specifikke kontekst.
1.6.5 Med henblik på at skabe gode 
politikker, der er skræddersyet til 
specifikke regionale behov, skal 
medlemsstaterne og regionerne 
videreudvikle en integreret territorial 
tilgang til udformning og gennemførelse 
af politik under hensyntagen til relevante 
kontekstuelle aspekter, men med fokus på 
grundlaget i følgende centrale elementer:
a) en evaluering af regionens 
udviklingspotentiale og kapacitet i 
henhold til Europa 2020
b) en vurdering af de udviklingsmæssige 
udfordringer, som regionen står over for, 
og dens evne til at håndtere dem
c) hensyntagen til det hensigtsmæssige 
territoriale område og konteksten for 
udformning og gennemførelse af politik i 
henhold til nærhedsprincippet
d) udformning af de metoder med 
flerniveaustyring, som er nødvendige for 
at sikre en effektiv gennemførelse af 
politikken
e) valg af hensigtsmæssige indikatorer for 
resultater og udfald til anvendelse i 
forbindelse med overvågning og 
evaluering af politikker.
2. Synergieffekter og koordinering af 
fonde, der er omfattet af FSR, med 
instrumenter fra andre EU-politikker
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2.1. Indledning

2.1.1 Med henblik på at opnå optimale 
resultater for bæredygtig vækst og 
udvikling lokalt er det vigtigt at 
koordinere alle Unionens politikker og 
relaterede instrumenter, som spiller en 
rolle i forhold til at skabe økonomisk, 
social og territorial samhørighed og en 
mere afbalanceret territorial udvikling i 
EU. Dette skal desuden afspejles i bedre 
koordinering mellem Unionens budget og 
medlemsstaternes nationale og 
subnationale budgetter i forhold til 
finansiering af fælles politiske 
prioriteringer samt et forbedret vertikalt 
samarbejde mellem EU og nationale og 
regionale enheder.
2.1.2 Synergier og koordinering betyder 
ikke universalløsninger. I denne 
sammenhæng er det nødvendigt at 
undersøge EU-politikkernes indvirkning i 
regionerne og på samhørigheden 
nærmere med henblik på at fremme
effektive synergier og at fastlægge og 
fremme den mest hensigtsmæssige måde 
at støtte lokale og regionale investeringer 
på EU-niveau.
2.1.3 Medlemsstaterne og regionerne skal 
sikre sammenhæng i programmerings- og 
gennemførelsesfasen mellem 
interventioner med støtte fra de fonde, der 
er omfattet af FSR, og formålene med 
EU's øvrige politikker. I dette øjemed skal 
de søge at:
a) identificere og udnytte 
komplementariteter mellem forskellige 
EU-instrumenter på nationalt og 
regionalt plan både i planlægningsfasen 
og i forbindelse med gennemførelsen
b) optimere eksisterende strukturer og, 
hvis relevant, etablere nye strukturer, der 
fremmer strategisk bestemmelse af 
prioriteter for de forskellige instrumenter 
og strukturer vedrørende koordinering på 
nationalt plan, undgå overlapning af 
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indsatsen og bestemme områder, hvor der 
er behov for yderligere finansiel støtte.
c) udnytte potentialet til at kombinere 
støtte fra forskellige instrumenter fuldt ud 
til at støtte individuelle operationer og 
arbejde tæt sammen med de ansvarlige for 
gennemførelsen af andre nationale 
instrumenter om at skabe 
sammenhængende og strømlinede 
finansieringsmuligheder for modtagere.
2.2 Horisont 2020

2.2.1 Det er vigtigt at styrke synergien og 
komplementariteten mellem 
samhørighedspolitikken og Horisont 
2020, samtidig med at der etableres en 
klar fordeling af indsatsområderne 
mellem disse.
2.2.2 Det er især vigtigt, at 
medlemsstaterne og regionerne 
udarbejder en national eller regional 
strategi for forskning og innovation 
vedrørende intelligent specialisering i 
overensstemmelse med det nationale 
reformprogram. Disse strategier skal 
udarbejdes i tæt samarbejde mellem 
nationale eller regionale 
forvaltningsmyndigheder og de 
myndigheder, der er direkte berørt af 
Horisont 2020, med også med inddragelse 
af interessenter såsom universiteter og 
videregående uddannelsesinstitutioner, 
lokal industri og arbejdsmarkedets parter. 
I sådanne innovationsstrategier skal der 
tages højde for både upstream- og 
downstreamforanstaltninger til og fra 
Horisont 2020.
2.2.3 Upstreamforanstaltninger, der skal 
forberede regionale aktører inden for 
forskning og innovation på at deltage i 
projekter under Horisont 2020 ("genvej til 
topkvalitet"), udvikles gennem 
kapacitetsopbygning. Kommunikationen 
og samarbejdet mellem nationale 
kontaktpunkter under Horisont 2020 og 
forvaltningsmyndighederne for de fonde, 
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der er omfattet af FSR, skal styrkes, 
navnlig vedrørende eventuelle udvalgte 
Horisont 2020-projekter, der grundet 
manglende ressourcer ikke er blevet 
finansieret.
2.2.4 Downstreamforanstaltninger skal 
levere midler til at udnytte og udbrede 
resultater inden for forskning og 
innovation, der stammer fra Horisont 
2020, til markedet, og kan omfatte 
følgende: pilotanlæg og 
demonstrationssteder, proof of concept og
tidlig finansiering, startfaciliteter, anvendt 
forskning, specifik industriel kapacitet og 
teknologioverførselskapacitet samt 
klyngestøtte.
2.2.5 Der skal ydes fælles støtte til 
nationale og regionale myndigheder i 
forbindelse med udformning og 
gennemførelse af sådanne 
innovationsstrategier. Støtten kan omfatte 
følgende: støtte til at indkredse 
muligheder for fælles finansiering af 
infrastrukturer til forskning og 
innovation af europæisk interesse, 
fremme af internationalt samarbejde, 
metodologisk støtte gennem peer reviews, 
udveksling af bedste praksis og 
uddannelse på tværs af regioner.
2.2.6 Medlemsstaterne og regionerne skal 
overveje følgende yderligere 
foranstaltninger, der sigter mod at frigøre 
deres potentiale for ekspertise og 
innovation, på en måde, der supplerer og 
skaber synergier med Horisont 2020:
a) forbindelse af nye ekspertisecentre og 
innovative regioner i mindre udviklede 
medlemsstater med førende modparter 
andre steder i Europa
b) etablering af forbindelser med 
innovative klynger og anerkendelse af 
ekspertise i mindre udviklede regioner
c) etablering af et "formandskab" for at 
tiltrække særligt dygtige akademikere
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d) ydelse af støtte til internationale 
netværk for forskere og innovatorer.
2.3 LIFE

2.3.1 Synergier med EU-politiske 
instrumenter (både finansierings- og 
ikkefinansieringsinstrumenter), der 
afbøder klimaforandringer samt bidrager 
til miljøbeskyttelse og 
ressourceeffektivitet, skal udnyttes, hvor 
dette er muligt.
2.3.2 Idet programmerne vil bidrage til 
målsætningerne om bæredygtig vækst 
gennem stærkere tematisk fokus og et 
styrket princip om bæredygtig udvikling, 
er de i punkt 2.3.1 omhandlede synergier 
iboende i den lovgivningsmæssige ramme 
for de fonde, der er omfattet af FSR.
2.3.3 Der skal opsøges synergier med 
LIFE, navnlig med integrerede projekter 
inden for områderne natur (f.eks. 
økosystemtjenester og biodiversitet), vand, 
affald, luft, afbødning af 
klimaforandringer og tilpasning til 
klimaforandringer. Koordinering med 
LIFE skal sikres gennem støtteprojekter, 
der er supplerende af natur, samt gennem 
fremme af anvendelsen af løsninger, 
metoder og tilgange, der er valideret 
under LIFE-programmet.
2.3.4 Brugen af miljøkonsekvensanalyser, 
bæredygtighedsanalyser, strategiske 
miljøvurderinger og andre relevante 
instrumenter skal fremmes for at tage 
hensyn til biodiversitetstab og 
virkningerne af klimaforandringerne i 
forbindelse med den fysiske planlægning 
(herunder makroregionale strategier) og 
regional og lokal beslutningstagen.
2.3.5 Medlemsstaterne og regionerne skal 
fremme den grønne infrastruktur, 
økoinnovation og anvendelse af ny 
teknologi med henblik på at skabe en 
grønnere økonomi.
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2.3.6 Kapacitetsopbygning er en 
forudsætning for at levere resultater i 
forhold til disse aktiviteter og skal øge 
potentialet samt udvikle færdigheder hos 
både lokale og regionale myndigheder og 
samarbejdspartnere.
2.3.7 Eftersom de miljømæssige 
udfordringer ikke følger administrative 
skel, er det meget vigtigt, at der etableres 
grænseoverskridende, interregionalt og 
tværnationalt samarbejde blandt 
europæiske, nationale, regionale og 
lokale myndigheder med henblik på at 
beskytte biodiversiteten og 
naturressourcerne på tværs af regionerne. 
Bedre udnyttelse af potentialet for 
territorialt samarbejde og udveksling af 
oplysninger, erfaring og bedste praksis 
ville bidrage markant til at nå miljø- og 
klimarelaterede mål.
2.3.8 Desuden skal finansiering fra de 
fonde, der er omfattet af FSR, 
koordineres med støtten fra NER 300-
programmet, som anvender indtægter fra 
auktioneringskvoter under den 
europæiske emissionshandelsordning2.
2 EUT L 290 af 6.11.2010, s. 39–48,
2010/670/EU: Kommissionens afgørelse 
af 3. november 2010 om kriterier for og 
foranstaltninger til finansiering af 
kommercielle demonstrationsprojekter 
vedrørende miljømæssigt forsvarlig 
opsamling og geologisk lagring af CO2 og 
demonstrationsprojekter vedrørende 
innovative teknologier for vedvarende 
energi under ordningen for handel med 
kvoter for drivhusgasemissioner i 
Fællesskabet oprettet ved Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF (2010/670/EU) EUT L 275 af 
25.10.2003, s. 32-46.
2.4 Erasmus for Alle

2.4.1 Synergierne mellem de fonde, der er 
omfattet af FSR, og programmet Erasmus 
for Alle skal forbedres for at få størst 
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muligt udbytte af investering i mennesker.
Investeringen vil gavne både 
enkeltpersoner og samfundet som helhed 
væsentligt ved at bidrage til vækst og 
velstand. "Erasmus for Alle" støtter kun 
tværnationale projekter, mens 
samhørighedspolitikken har en mere 
udtalt regional dimension.
Medlemsstaterne og regionerne tilskyndes 
til at afprøve forskellige værktøjer og 
metoder, der skabes via det tværnationale 
samarbejde ved hjælp af "Erasmus for 
Alle", og derefter gennemføre disse på 
deres eget område ved hjælp af de fonde, 
der er omfattet af FSR.
2.4.2 Kommissionen og medlemsstaterne 
skal sikre en effektiv koordinering mellem 
samhørighedspolitikken og "Erasmus for 
Alle" gennem en klar skelnen mellem de 
typer af investeringer og målgrupper, der 
støttes. "Erasmus for Alle" vil rette sin 
støtte mod tværnational læringsmobilitet 
for studerende, unge og personale, mod 
strategiske partnerskaber mellem 
organisationer og institutioner i hele 
Europa og mod foranstaltninger, der 
støtter udarbejdelse og gennemførelse af 
politikker. De primære prioriterede
investeringsmål for 
samhørighedspolitikken vil være:
uddannelse, arbejdsmarkedsuddannelse 
og voksne elevers mobilitet
2.4.3 Endvidere vil der blive skabt 
forbedrede resultater ved at fremme 
komplementariteten af finansiering af 
mobilitet og finansiering af aktiviteter, der 
ensretter bedste praksis og innovative 
projekter, der er identificeret på EU-plan 
under "Erasmus for Alle". De nationale 
kontorer, der er oprettet under dette 
program, kan bidrage til at skabe denne 
koordinering.
2.5 CEF + TEN, energi- og 
telekommunikationsnetværk
2.5.1 Med henblik på at maksimere den 
europæiske merværdi skal EFRU og 
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Samhørighedsfonden, de transeuropæiske 
net og Connecting Europe-faciliteten 
(CEF) planlægges i tæt samarbejde for at 
sikre, at der skabes forudsætninger for 
optimale forbindelser mellem forskellige 
typer af infrastruktur (inden for transport, 
energi og telekommunikation) på lokalt, 
regionalt og nationalt plan samt i hele 
EU. Der skal sikres maksimal 
løftestangsvirkning for så vidt angår 
midlerne vedrørende projekter med en 
europæisk dimension og rettet mod det 
indre marked, navnlig prioriteret 
transport, energi og digitalt netværk.
2.5.2 På samme måde som den nationale 
infrastruktur skal planlægges 
sammenhængende, både ved at tage højde 
for etablering af grænseoverskridende 
forbindelser i Unionen og ved at etablere 
tværregionale forbindelser i en 
medlemsstat, skal planer baseres på et 
faktisk og projekteret transportbehov og 
identificere manglende forbindelser og 
flaskehalsproblemer. Investering i 
regionale forbindelser til det samlede net 
og til hovednettet i det transeuropæiske 
netværk af transportinfrastrukturnetværk 
(TEN-T) skal sikre, at by- og landområder 
drager fordel af de muligheder, der skabes 
af store netværk.
2.5.3 Prioritering af investeringer, som 
har effekt ud over en medlemsstats 
grænser, skal koordineres med TEN-T-
planlægning, således at investeringer fra 
EFRU og Samhørighedsfonden i 
transportinfrastruktur er i fuld 
overensstemmelse med TEN-T-
retningslinjerne, der fastsætter Unionens 
transportprioriteringer, herunder 
følgende: imødegåelse af udfordringen 
med klimaforandringer, fremtidig 
udvikling af et integreret TEN-T-netværk 
og det multimodale korridorkoncept.
2.5.4 Kommissionens hvidbog om 
transport3 fastsætter en vision for et 
konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt 
transportsystem med fremhævelse af, at 
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en betydelig nedbringelse af 
drivhusgasser er påkrævet i 
transportsektoren. For de fonde, der er 
omfattet af FSR, betyder dette, at der skal 
fokuseres på bæredygtige transportformer
og investering i områder, der skaber den 
største europæiske merværdi, eksempelvis 
de transeuropæiske netværk. Når 
investeringerne er fastlagt, skal de 
prioriteres i henhold til deres bidrag til 
mobilitet, bæredygtighed, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner og til et fælles 
europæisk transportområde.
3 "En køreplan for et fælles europæisk 
transportområde – mod et 
konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt 
transportsystem" (COM(2011)0144).
2.5.5 Medlemsstaterne og regionerne skal 
rette investeringerne mod at etablere ny 
infrastruktur og øge kapaciteten for 
eksisterende infrastruktur gennem 
betydelig opgradering.
2.5.6 For så vidt angår søtransport skal 
havne udvikles som effektive ind- og 
udrejsesteder gennem fuld integration 
med landinfrastrukturen. Projekter 
vedrørende adgang til havne og 
forbindelser til baglandet skal prioriteres. 
Udvikling af indre vandveje skal styrke 
deres bidrag til bæredygtige europæiske 
godstransportnetværk.
2.5.7 Navnlig skal der søges 
komplementaritet mellem investeringer i 
infrastruktur fra EFRU og 
Samhørighedsfonden, med delt 
forvaltning, og fra Connecting Europe-
faciliteten (CEF), der er en direkte 
forvaltet facilitet med konkurrencedygtig 
projektudvælgelse. CEF vil finansiere de 
projekter vedrørende hovednettet (de 
strategisk vigtigste dele af det samlede 
net), som har den største europæiske 
merværdi og lader til at være de mest 
komplekse med hensyn til TEN-T i 
forhold til gennemførelse: manglende 
forbindelse på tværs af grænserne, vigtige 
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flaskehalse og knudepunkter i den
multimodale trafik. Samhørighedsfonden 
koncentrerer sig om projekter med stor 
europæisk merværdi for at fjerne 
flaskehalse inden for transportnet, der 
støtter TEN-T-infrastruktur, for både 
hovednettet og det samlede net.
2.5.8 Samhørighedsfonden og 
strukturfondene leverer den lokale og 
regionale infrastruktur og deres 
forbindelser til de prioriterede net i 
Unionen inden for energi og 
telekommunikation.
2.5.9 CEF supplerer Samhørighedsfonden 
og strukturfondene, da den bidrager til at 
nå de regionale og lokale udviklingsmål 
for så vidt angår infrastruktur, med 
henblik på at skabe maksimal merværdi 
for et velfungerende integreret indre 
marked og for social, økonomisk og 
territorial samhørighed.
2.6 IPA, ENPI, EUF

2.6.1 Der skal søges at øge 
synergieffekterne mellem eksterne 
instrumenter og samhørighedspolitikken 
for at forbedre effektiviteten i forhold til 
at nå en række EU-politiske mål. Navnlig 
skal der bygges på synergi og 
komplementaritet med hensyn til Den 
Europæiske Udviklingsfond, 
førtiltrædelsesinstrumentet og det 
europæiske naboskabsinstrument.
2.6.2 Der skal drages fordel af 
synergieffekter mellem territoriale 
samarbejdsaktiviteter under 
samhørighedspolitikken og det 
europæiske naboskabsinstrument, idet der 
skabes dybere territorial integration. 
Potentialet for at skabe komplementaritet 
mellem disse instrumenter er stærkest 
med hensyn til grænseoverskridende 
samarbejdsaktiviteter. Medlemsstaterne 
og regionerne skal derfor sikre, at 
eksisterende aktiviteter forbindes med 
nyligt oprettede europæiske grupper for 
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territorialt samarbejde, under særlig 
hensyntagen til koordinering og 
udveksling af bedste praksis.
3. Koordineringsmekanisme blandt fonde, 
der er omfattet af FSR
3.1 Medlemsstaterne og regionerne skal 
sikre, at de interventioner, der finansieres 
gennem de fonde, der er omfattet af FSR, 
skaber synergieffekter, og at strømlining 
fører til en nedbringelse af administrative 
omkostninger og arbejdsbyrder på stedet.
3.2 De ministerier og 
forvaltningsmyndigheder, der har 
ansvaret for gennemførelsen af de fonde, 
der er omfattet af FSR, skal arbejde tæt 
sammen i forbindelse med udarbejdelse, 
gennemførelse, overvågning og 
evaluering af partnerskabsaftalen og 
programmerne. De skal navnlig
a) identificere indsatsområder, hvor de 
fonde, der er omfattet af FSR, kan 
kombineres som supplement med henblik 
på at nå de tematiske mål, der er fastsat i 
denne forordning
b) fremme inddragelsen af de 
forvaltningsmyndigheder, der har 
ansvaret for en af de fonde, der er 
omfattet af FSR, og som hører under 
andre forvaltningsmyndigheder og 
relevante ministerier, i forbindelse med 
udarbejdelse af støtteordninger for at 
sikre synergier og undgå overlapning af 
indsatsen
c) etablere fælles overvågningsudvalg 
vedrørende programmer, der gennemfører 
de fonde, der er omfattet af FSR, og 
udvikle andre fælles forvaltnings- og 
kontrolforanstaltninger med henblik på at 
skabe koordinering mellem de 
myndigheder, der er ansvarlige for at 
gennemføre de fonde, der er omfattet af 
FRIHED, SIKKERHED OG 
RETFÆRDIGHED
d) anvende fælles e-governance-løsninger 
med sigte på ansøgere og modtagere samt 
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kvikskranker vedrørende rådgivning om 
de støttemuligheder, der findes gennem 
hver enkelt af de fonde, der er omfattet af 
FSR.
4. Prioriteter for territorial samordning 
(grænseoverskridende, tværnationale og 
interregionale)
4.1 Der ligger et stort potentiale for 
regional udvikling, jobskabelse og 
samhørighed i samarbejde på tværs af 
administrative grænser og forsøg på at 
overvinde naturlige grænser. Samarbejde 
baseret på et fælles behov i fælles område 
er ofte mest effektivt.
4.2 Grænseoverskridende samarbejde 
opstår ud fra den opfattelse, at mange 
udfordringer ikke standser ved 
administrative grænser. En effektiv 
reaktion kræver fælles 
samarbejdsforanstaltninger og 
videndeling på det rigtige territoriale plan.
4.3 Endvidere kan grænseregionernes 
iboende potentiale udnyttes gennem lokalt 
orienterede støtteforanstaltninger.
4.4 De to eksisterende makroregionale 
strategier har banet vejen for at 
organisere de interesserede parter i fælles 
foranstaltninger på hensigtsmæssigt
territorialt plan. Strategierne har øget 
forståelsen af, at det er nødvendigt at 
samarbejde om at håndtere de problemer, 
der ikke kan løses af en enkelt 
medlemsstat, eksempelvis rensning af 
Østersøen eller Donau. Makroregionale 
strategier og andre former for territorialt 
samarbejde kan støttes af både EFRU og 
ESF, og de konkrete vilkår for støtte til 
makroregionale strategier skal være 
beskrevet i programmerne.
4.5 Overvindelse af hindringer skal være 
en del af programmeringen af de fonde, 
som er omfattet af FSR – målsætningerne 
for de eksisterende makroregionale 
strategier skal afspejles i behovsanalysen 
og opstillingen af mål for de relevante 
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operationelle programmer fra 
planlægningsfasen og videre frem. Disse 
strategier har ikke tjent deres formål, 
medmindre målsætningerne for de 
makroregionale strategier udgør en del af 
den strategiske planlægning i 
programmerne for samhørighedspolitik i 
de relevante regioner og medlemsstater.
4.6 Samtidig skal medlemsstaterne og 
regionerne sikre, at territoriale 
samarbejdsprogrammer udgør et effektivt 
bidrag til Europa 2020-målene. 
Medlemsstaterne og regionerne kan 
således fremme samarbejdet samt teste, 
styre og indføre nye løsninger, idet det 
sikres, at samarbejdet organiseres til støtte 
for de større politiske målsætninger. Om 
nødvendigt skal det territoriale 
samarbejde anvendes til at samle politiske 
beslutningstagere fra forskellige lande for 
at arbejde mod at løse fælles problemer.
4.7 Medlemsstaterne og regionerne skal 
først og fremmest se de territoriale 
samarbejdsprogrammer som nyttige 
redskaber i forhold til at fjerne hindringer 
for samarbejde, som ville støtte nationale 
og regionale politiske mål med 
indvirkning ud over programområdet.

Or. en

Ændringsforslag 1807
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Bilag I 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udgår

Or. es

Ændringsforslag 1808
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 3 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- gennemsigtige, med objektivt 
kontrollerbare mål og identificerede og 
offentligt tilgængelige kildedata

- gennemsigtige, letforståelige, med 
objektivt kontrollerbare mål og 
identificerede og offentligt tilgængelige 
kildedata

Or. en

Ændringsforslag 1809
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 4 – punkt 4.1 – kolonne 3 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Vedtagelse af de nødvendige 
foranstaltninger til at oprette et system for 
attestering af bygningers energimæssige 
ydeevne er vedtaget i overensstemmelse 
med artikel 11 i direktiv 2010/31/EU.

- Vedtagelse af de nødvendige 
foranstaltninger til at oprette et system for 
attestering af bygningers energimæssige 
ydeevne er vedtaget i overensstemmelse 
med artikel 9, stk. 3 (B), artikel 11 og 
artikel 18 i direktiv 2010/31/EU.

Or. en

Ændringsforslag 1810
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 4 – punkt 4.1 – kolonne 3 – led 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nationale 
energieffektivitetshandlingsplaner, der 
omsætter energibesparelsesmål til 
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konkrete og sammenhængende 
foranstaltninger, er blevet udfærdiget i 
overensstemmelse med direktiv 
2006/32/EF, eller tilsvarende 
rapporteringsdokumenter til anvendelse i 
forbindelse med direktivet om 
energieffektivitet, hvor det vil ophæve 
direktiv 2006/32/EF.

Or. en

Ændringsforslag 1811
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 4 – punkt 4.1 – kolonne 2 – afsnit 4 a 
(nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemførelse i national lovgivning af 
direktivet om energieffektivitet 
(COM(2011)0370), når det er vedtaget.

Or. en

Ændringsforslag 1812
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 4 – punkt 4.1 – kolonne 2 – afsnit 4 b 
(nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemførelse i national lovgivning af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/125/EF af 21. oktober 2009 om 
rammerne for fastlæggelse af krav til 
miljøvenligt design af energirelaterede 
produkter (omarbejdning).
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Or. en

Ændringsforslag 1813
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 4 – punkt 4.2 – kolonne 3 – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Medlemsstaten har iværksat 
støtteordninger for de tre sektorer for 
vedvarende energi frem til 2020: 
elektricitet, opvarmning og transport.

Or. en

Ændringsforslag 1814
Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 6 – kolonne 3 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Medlemsstaten har sørget for bidrag fra
de forskellige vandanvendelsessektorer til 
dækning af omkostningerne i forbindelse 
med den enkelte sektors 
forsyningspligtydelser i overensstemmelse 
med artikel 9 i direktiv 2000/60/EF.

- Medlemsstaten har truffet 
foranstaltninger for at sikre, at de 
forskellige vandanvendelsessektorer 
bidrager til dækning af omkostningerne i 
forbindelse med den enkelte sektors 
forsyningspligtydelser i overensstemmelse 
med artikel 9 i direktiv 2000/60/EF.

Or. es

Ændringsforslag 1815
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
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Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 6 – punkt 6.1 – kolonne 3 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Der forefindes 
markedsovervågningsmekanismer i 
overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 
2009/125/EF.

Or. en

Ændringsforslag 1816
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 6 – punkt 6.1 – kolonne 3 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Medlemsstaten har sørget for bidrag fra 
de forskellige vandanvendelsessektorer til 
dækning af omkostningerne i forbindelse 
med den enkelte sektors 
forsyningspligtydelser i overensstemmelse 
med artikel 9 i direktiv 2000/60/EF.

- Medlemsstaten har sørget for bidrag fra 
de forskellige vandanvendelsessektorer til 
dækning af omkostningerne i forbindelse 
med den enkelte sektors 
forsyningspligtydelser i overensstemmelse 
med artikel 9 i direktiv 2000/60/EF, der 
garanterer lige, universel adgang til dette 
fælles gode.

Or. en

Ændringsforslag 1817
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 6 – punkt 6.2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.2 a Biodiversitet

Medlemsstaten har forelagt og sammen 
med Kommissionen vedtaget en flerårig 
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plan for budgetlægning og prioritering af 
investeringer for Natura 2000-områder 
(prioriteret aktionsramme) i 
overensstemmelse med artikel 8 i Rådets 
direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om 
bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 
planter.

Or. en

Ændringsforslag 1818
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 6 – punkt 6.2 a (nyt) – kolonne 3 – led 1 
(nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne har vedtaget en flerårig 
plan for budgetlægning og prioritering af 
investeringer i overensstemmelse med 
artikel 8 i Rådets direktiv 92/43/EØF af 
21. maj 1992 om bevaring af naturtyper 
samt vilde dyr og planter (nationale 
prioriterede aktionsrammer for 
finansiering af Natura 2000), herunder: 
1. en liste over prioriterede 
foranstaltninger i Natura 2000-områder 
og respektive behov for EU-
medfinansiering; 2. en analyse af 
medfinansiering, som der er søgt om fra 
forskellige EU-fonde med henblik på 
realisering af disse foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 1819
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
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Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 6 – punkt 6.2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.2b. Kulturarvssektoren: Udvikling af 
projekter med henblik på beskyttelse, 
overførsel, fremme og udvikling af den 
materielle og immaterielle kulturarv.

Or. en

Ændringsforslag 1820
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 6 – punkt 6.2 b (nyt) – kolonne 3 – led 1 
(nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Effektive instrumenter er tilgængelige 
på nationalt, regionalt og lokalt plan, 
navnlig i regioner med specifikke 
karakteristika.

Or. en

Ændringsforslag 1821
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 6 – punkt 6.2 b (nyt) – kolonne 3 – led 2 
(nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Foranstaltninger udviklet til at udnytte 
den kulturelle og sproglige 
mangfoldighed og alle aspekter af 
Unionens levende kulturarv er udarbejdet.

Or. en
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Ændringsforslag 1822
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 7 – punkt 7.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7.1. Veje: Der foreligger en samlet national 
transportplan, som indeholder en passende 
prioritering af investeringerne i det 
transeuropæiske 
transportinfrastrukturbasisnet (TEN-T), i 
det primære net (andre investeringer end i 
basis-TEN-T) og i sekundære 
forbindelsesmuligheder (bl.a. offentlig
transport på regionalt og lokalt plan).

7.1. Veje: Der foreligger en samlet national 
transportplan, som indeholder en passende 
prioritering af investeringerne i det 
transeuropæiske 
transportinfrastrukturbasisnet (TEN-T), i 
det primære net (andre investeringer end i 
basis-TEN-T) og i sekundære 
forbindelsesmuligheder (bl.a. offentlig 
transport på regionalt og lokalt plan). 
Gennemførelse og anvendelse af direktiv 
2011/76/EF om afgifter på tunge 
godskøretøjer for benyttelse af visse 
infrastrukturer.

Or. en

Ændringsforslag 1823
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 7 – punkt 7.1 – kolonne 3 – underled 5 a 
(nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Indførelse af nationale vejafgifter, i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
direktiv 2011/76/EU, inklusive dækning af 
omkostninger i forbindelse med 
infrastruktur, støj- og luftforurening, 
anvendt på alle motorveje fra disses 
ibrugtagning.

Or. en
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Ændringsforslag 1824
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 7 – punkt 7.2 – kolonne 3 – led 1 –
underled 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. en strategisk miljøvurdering, der 
opfylder lovkravene til transportplanen

3. en strategisk miljøvurdering, der 
opfylder lovkravene til transportplanen,
herunder en vurdering af den samlede 
virkning af udledningen af drivhusgasser 
på gennemførelsen af planen frem til 
2030 og 2050, herunder, såfremt det er 
relevant, en vurdering af de 
grænseoverskridende aspekter

Or. en

Ændringsforslag 1825
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 7 – punkt 7.2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7.2a. Søtransport

Inkorporering af søveje ("motorveje til 
søs" og cabotagesejlads) i den samlede
regionale, transregionale, nationale og 
transnationale transportplan, med særlig 
henvisning til godstransport. 

Or. fr

Ændringsforslag 1826
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 7 – punkt 7.2 a (nyt) – kolonne 3 – led 1 
(nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Der forefindes et kapitel om udvikling af 
søtransporten i den samlede 
transportplan, som indeholder:

Or. fr

Ændringsforslag 1827
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 7 – punkt 7.2 a (nyt) – kolonne 3 – led 2 
(nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– en realistisk og moden reserve af 
færdigudarbejdede projekter (herunder en 
budgetramme)

Or. fr

Ændringsforslag 1828
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 7 – punkt 7.2 a (nyt) – kolonne 3 – led 3 
(nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– en strategisk miljøvurdering, der 
opfylder lovkravene til transportplanen

Or. fr
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Ændringsforslag 1829
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 7 – punkt 7.2 a (nyt) – kolonne 3 – led 4 
(nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– foranstaltninger til at styrke 
bemyndigede organers og 
støttemodtageres kapacitet til at 
gennemføre reserven af 
færdigudarbejdede projekter.

Or. fr

Ændringsforslag 1830
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 8 – punkt 8.1 – kolonne 3 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Arbejdsformidlingerne har oprettet 
netværk med arbejdsgivere og 
uddannelsesinstitutioner.

- Arbejdsformidlingerne har oprettet 
netværk med arbejdsgivere og 
uddannelsesinstitutioner, som også går på 
tværs af sektorerne.

Or. en

Ændringsforslag 1831
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
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Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 8 – punkt 8.2 – kolonne 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8.2. Selvstændig erhvervsvirksomhed, 
iværksætteri og virksomhedsetablering: 
Der foreligger en samlet og rummelig 
strategi for integrerende etableringsstøtte i 
overensstemmelse med Small Business Act
og i sammenhæng med 
beskæftigelsesretningslinjerne og de 
overordnede retningslinjer for 
medlemsstaternes og Unionens 
økonomiske politikker vedrørende 
forbedring af forudsætningerne for 
jobskabelse.

8.2. Selvstændig erhvervsvirksomhed, 
iværksætteri og virksomhedsetablering 
samt virksomhedsoverdragelse: Der 
foreligger en samlet og rummelig strategi 
for integrerende etableringsstøtte i 
overensstemmelse med Small Business Act 
og i sammenhæng med 
beskæftigelsesretningslinjerne og de 
overordnede retningslinjer for 
medlemsstaternes og Unionens 
økonomiske politikker vedrørende 
forbedring af forudsætningerne for 
jobskabelse.

Or. en

Ændringsforslag 1832
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 8 – punkt 8.2 – kolonne 3 – led 1 –
underled 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– foranstaltninger med henblik på 
oplysning og bevidstgørelse forhøjet til 
gymnasialt niveau

Or. en

Ændringsforslag 1833
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
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Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 8 – punkt 8.2 – kolonne 3 – led 1 –
underled 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- kønsrelateret rådgivning og forberedelse 
af ny virksomhedsetablering

Or. en

Ændringsforslag 1834
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 8 – punkt 8.2 – kolonne 3 – led 1 –
underled 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– foranstaltninger med henblik på 
forberedelse af og opfølgning på 
virksomhedsoverdragelse.

Or. en

Ændringsforslag 1835
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 8 – punkt 8.4 – kolonne 3 – led 1 –
underled 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Medlemsstaten har truffet 
foranstaltninger til at fremme aktiv aldring 
og begrænse tidlig tilbagetrækning.

- Medlemsstaten har truffet 
foranstaltninger til at fremme aktiv aldring.

Or. en
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Ændringsforslag 1836
Lívia Járóka

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 9 – punkt 9.1 – kolonne 3 – led 2 –
underled 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- er omfattende (f.eks. dækker alle 
uddannelsesområder, også udviklingen i 
den tidlige barndom) og i tilstrækkelig grad 
dækker forebyggelses-, interventions- og 
kompensationsforanstaltninger

- er omfattende (f.eks. dækker alle
uddannelsesområder, også udviklingen i 
den tidlige barndom), er effektivt målrettet 
mod sårbare grupper, som er i størst 
risiko for skolefrafald, såsom romaer, og i 
tilstrækkelig grad dækker forebyggelses-, 
interventions- og 
kompensationsforanstaltninger

Or. en

Ændringsforslag 1837
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 9 – punkt 9.1 – kolonne 3 – led 2 –
underled 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- går på tværs af sektorer og involverer og 
koordinerer alle politikområder og 
interessenter, der er relevante for 
bekæmpelse af skolefrafald.

- går på tværs af sektorer og involverer og 
koordinerer alle politikområder og 
interessenter, herunder områder som 
kultur, kunst og sport, der er relevante for 
bekæmpelse af skolefrafald.

Or. en

Ændringsforslag 1838
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 9 – punkt 9.2 – kolonne 3 – led 1 –
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underled 1 – underled 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- øger deltagelsen i videregående 
uddannelse blandt lavindkomstgrupper og 
andre underrepræsenterede grupper

- øger deltagelsen i videregående 
uddannelse blandt lavindkomstgrupper og 
andre underrepræsenterede grupper med 
særlig vægt på de mest sårbare grupper

Or. en

Ændringsforslag 1839
Lívia Járóka

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 9 – punkt 9.2 – kolonne 3 – led 1 –
underled 1 – underled 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- øger deltagelsen i videregående 
uddannelse blandt lavindkomstgrupper og 
andre underrepræsenterede grupper

- øger deltagelsen i videregående 
uddannelse blandt lavindkomstgrupper og 
andre underrepræsenterede grupper med 
særlig vægt på de mest sårbare grupper, 
som f.eks. romaer

Or. en

Ændringsforslag 1840
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 9 – punkt 9.2 – kolonne 3 – led 1 –
underled 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- foranstaltninger til at øge 
beskæftigelsesevne og iværksætterånd, der:

- foranstaltninger, der tager hensyn til 
forskellen mellem kønnene, til at øge 
beskæftigelsesevne og iværksætterånd, der:

Or. en
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Ændringsforslag 1841
Lívia Járóka

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 9 – punkt 9.3 – kolonne 3 – led 1 –
underled 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- foranstaltninger til effektiv etablering af 
kvalifikationsudvikling for unge i 
erhvervsuddannelse, voksne, kvinder, der 
vender tilbage til arbejdsmarkedet, 
lavtuddannede og ældre arbejdstagere samt 
andre dårligt stillede grupper

- foranstaltninger til effektiv etablering af 
kvalifikationsudvikling for unge i 
erhvervsuddannelse, voksne, kvinder, der 
vender tilbage til arbejdsmarkedet, 
lavtuddannede og ældre arbejdstagere, 
marginaliserede samfundsgrupper, som 
f.eks. romaer, samt andre dårligt stillede 
grupper

Or. en

Ændringsforslag 1842
Lívia Járóka

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 9 – punkt 9.3 – kolonne 3 – led 1 –
underled 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- foranstaltninger til at forbedre relevansen 
af almen uddannelse og 
erhvervsuddannelse og sikre tilpasning 
heraf til identificerede målgruppers behov.

- foranstaltninger til at forbedre relevansen 
af almen uddannelse og 
erhvervsuddannelse og sikre tilpasning 
heraf til identificerede målgrupper med 
særlige behov, f.eks. grupper uden varig 
beskæftigelse og marginaliserede 
befolkningsgrupper.

Or. en

Ændringsforslag 1843
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 9 – punkt 9.3 – kolonne 3 – led 1 –
underled 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- foranstaltninger til at forbedre relevansen 
af almen uddannelse og 
erhvervsuddannelse og sikre tilpasning 
heraf til identificerede målgruppers behov.

- foranstaltninger til at forbedre relevansen 
af almen uddannelse og 
erhvervsuddannelse og sikre tilpasning 
heraf til identificerede målgruppers behov
herunder kendskabet til regionale, 
officielle og ikkeofficielle sprog.

Or. en

Ændringsforslag 1844
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 9 – punkt 9.3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9.3a Erhvervsuddannelse: Der foreligger 
nationale eller regionale strategier for en 
moderne erhvervsuddannelse.

Or. en

Ændringsforslag 1845
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 9 – punkt 9.3 a (nyt) – kolonne 3 – led 1 
(nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- anerkendelse af erhvervsuddannelse 
som drivkraft for bæredygtig udvikling og 
inkluderende vækst
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Or. en

Ændringsforslag 1846
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 9 – punkt 9.3 a (nyt) – kolonne 3 – led 2 
(nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- foranstaltninger til forbedring af 
kvaliteten og effektiviteten af indledende 
og videregående erhvervsuddannelse

Or. en

Ændringsforslag 1847
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 9 – punkt 9.3 a (nyt) – kolonne 3 – led 3 
(nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- foranstaltninger til fremme af 
erhvervsuddannelse.

Or. en

Ændringsforslag 1848
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
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Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 10 – punkt 10.1 – kolonne 3 – led 1 –
underled 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- er i overensstemmelse med det nationale 
mål for fattigdom og social udstødelse 
(som defineret i det nationale 
reformprogram), der omfatter udvidelse af 
beskæftigelsesmulighederne for dårligt 
stillede grupper

- fremlægger konkrete forslag til opnåelse 
af det nationale mål for fattigdom og social 
udstødelse (som defineret i det nationale 
reformprogram og nationale sociale 
rapporter), der omfatter udvidelse af 
beskæftigelsesmulighederne for dårligt 
stillede grupper

Or. en

Ændringsforslag 1849
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 10 – punkt 10.1– kolonne 3 – led 1 –
underled 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- påviser, at arbejdsmarkedets parter og 
relevante interessenter er inddraget i
udformningen af den aktive inklusion

- påviser, at arbejdsmarkedets parter og 
relevante interessenter er inddraget på alle 
stadier (udformningen, gennemførelsen og 
evalueringen) af de nationale strategier til 
bekæmpelse af fattigdom og aktiv
inklusion

Or. en

Ændringsforslag 1850
Lívia Járóka

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 10 – punkt 10.1 – kolonne 3 – led 2 –
underled 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- indeholder realistiske nationale mål for - indeholder realistiske nationale mål for 
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romaernes integration for at mindske 
kløften mellem dem og resten af 
befolkningen. Målene bør som minimum 
vedrøre EU's fire mål for romaernes 
integration vedrørende adgang til 
uddannelse, beskæftigelse, sundhedspleje 
og bolig

romaernes integration for at mindske 
kløften mellem dem og resten af 
befolkningen ved at definere klare, 
kvantificerede og ansvarlige mål, frister 
og rettesnore. Målene bør som minimum 
vedrøre EU's fire mål for romaernes 
integration vedrørende adgang til 
uddannelse, beskæftigelse, sundhedspleje 
og bolig

Or. en

Ændringsforslag 1851
Lívia Járóka

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 10 – punkt 10.1 – kolonne 3 – led 2 –
underled 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- hænger sammen med de nationale 
reformprogrammer

- hænger sammen med de nationale 
reformprogrammer og den nationale 
strategi for bekæmpelse af fattigdom

Or. en

Ændringsforslag 1852
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 10 – punkt 10.1 – kolonne 3 – led 2 –
underled 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- hænger sammen med de nationale 
reformprogrammer

- hænger sammen med de nationale 
reformprogrammer og nationale sociale 
rapporter

Or. en
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Ændringsforslag 1853
Lívia Járóka

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 10 – punkt 10.1 – kolonne 3 – led 2 –
underled 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- udpeger eventuelle dårligt stillede 
mikroregioner eller segregerede kvarterer, 
hvor samfundene har de ringeste kår, ved 
hjælp af de til rådighed værende
samfundsøkonomiske og territoriale 
indikatorer (dvs. lavt uddannelsesniveau, 
langvarig arbejdsløshed osv.)

- udpeger eventuelle dårligt stillede 
mikroregioner eller segregerede kvarterer, 
hvor samfundene har de ringeste kår, ved 
hjælp af de mest hensigtsmæssige
samfundsøkonomiske og territoriale 
indikatorer (dvs. lavt uddannelsesniveau, 
langvarig arbejdsløshed osv.)

Or. en

Ændringsforslag 1854
Lívia Járóka

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 10 – punkt 10.2 – kolonne 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der foreligger en national eller regional 
sundhedsstrategi, der sikrer adgang til 
økonomisk bæredygtige sundhedsydelser 
af høj kvalitet.

Der foreligger en national eller regional 
sundhedsstrategi, der sikrer lige adgang for 
alle til økonomisk bæredygtige 
sundhedsydelser af høj kvalitet.

Or. en

Ændringsforslag 1855
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
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Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 10 – punkt 10.2 – kolonne 3 – led 1 –
underled 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- indeholder koordinerede foranstaltninger 
til at forbedre adgangen til sundhedsydelser 
af høj kvalitet

- indeholder koordinerede foranstaltninger 
til at forbedre adgangen til overkommelige 
sundhedsydelser af høj kvalitet rettet mod 
at håndtere de afgørende sociale faktorer 
for uligheder på sundhedsområdet

Or. en

Ændringsforslag 1856
Lívia Járóka

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 10 – punkt 10.2 – kolonne 3 – led 1 –
underled 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- indeholder koordinerede foranstaltninger 
til at forbedre adgangen til 
sundhedsydelser af høj kvalitet

- indeholder koordinerede foranstaltninger 
til at forbedre lige adgang til 
sundhedsydelser af høj kvalitet, som 
udtrykkeligt er rettet mod sårbare og 
marginaliserede befolkningsgrupper

Or. en

Ændringsforslag 1857
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 11 – kolonne 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Styrkelse af den institutionelle 
kapacitet og effektiv offentlig forvaltning.

(jf. artikel 9, nr. 11))

11. Styrkelse af den institutionelle 
kapacitet og effektiv og participativ 
offentlig forvaltning og fremme af 
kapacitetsopbygning for arbejdsmarkedets 
parter, ngo'er, regionale og lokale 
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myndigheder og andre interesserede 
parter, navnlig de parter, der er 
omhandlet af artikel 5 i forordning (EU) 
nr. 
(jf. artikel 9, nr. 11))

Or. en

Ændringsforslag 1858
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 11 – kolonne 3 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Der er etableret en strategi for styrkelse af 
medlemsstaternes administrative 
effektivitet, og den er ved at blive 
gennemført1. Strategien omfatter:

- Der er etableret en strategi for styrkelse af 
medlemsstaternes regionale og lokale 
myndigheders administrative effektivitet 
og deres evner til at gennemføre aktive 
metoder, og den er ved at blive 
gennemført1. Strategien omfatter:

Or. en

Ændringsforslag 1859
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 11 – kolonne 3 – led 1 – underled 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- udvikling af færdigheder på alle niveauer - udvikling af færdigheder på alle niveauer, 
herunder indlæring af metoder, der sikrer 
civilsamfundets deltagelse i 
beslutningsprocessen 

Or. en
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Ændringsforslag 1860
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 11 – kolonne 3 – led 1 – underled 6 a 
(nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- en strategi til kapacitetsopbygning for 
arbejdsmarkedets parter, ngo'er, 
regionale og lokale myndigheder og andre 
interesserede parter

Or. en

Ændringsforslag 1861
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag IV – Tematiske forhåndsbetingelser – stk. 11 – kolonne 3 – led 1 – underled 6 b 
(nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- en strategi for effektiviteten af 
partnerskabsprincippet, herunder en 
finansiel model til tilstrækkelig 
kapacitetsopbygning hos de partnere, der 
refereres til i artikel 5 i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 1862
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
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Bilag IV – Generelle forhåndsbetingelser – stk. 1 – kolonne 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der foreligger en mekanisme, der sikrer 
effektiv gennemførelse og anvendelse af 
direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 
om generelle rammebestemmelser om 
ligebehandling med hensyn til 
beskæftigelse og erhverv og direktiv 
2000/43/EF af 29. juni 2000 om 
gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af alle uanset race eller 
etnisk oprindelse.

Der foreligger en mekanisme, der sikrer 
effektiv gennemførelse og anvendelse af 
direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 
om generelle rammebestemmelser om 
ligebehandling med hensyn til 
beskæftigelse og erhverv og direktiv
2000/43/EF af 29. juni 2000 om 
gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af alle uanset race eller 
etnisk oprindelse og af artikel 5 i FN's 
konvention om rettigheder for personer 
med handicap.

Or. en

Ændringsforslag 1863
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag IV – Generelle forhåndsbetingelser – stk. 1 – kolonne 3 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Effektiv gennemførelse og anvendelse af 
EU-direktiv 2000/78/EF og direktiv 
2000/43/EF om bekæmpelse af 
forskelsbehandling sikres gennem:

- Effektiv gennemførelse og anvendelse af 
EU-direktiv 2000/78/EF og direktiv 
2000/43/EF om bekæmpelse af 
forskelsbehandling sikres gennem og af 
artikel 5 i FN's konvention om rettigheder 
for personer med handicap:

Or. en

Ændringsforslag 1864
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
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Bilag IV – Generelle forhåndsbetingelser – stk. 1 – kolonne 3 – led 1 – underled 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- institutionelle ordninger til 
gennemførelse, anvendelse og overvågning 
af EU-direktiverne om ikke-
forskelsbehandling

- institutionelle ordninger til 
gennemførelse, anvendelse og overvågning 
af EU-direktiverne om ikke-
forskelsbehandling og af artikel 5 i FN's 
konvention om rettigheder for personer 
med handicap

Or. en

Ændringsforslag 1865
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag IV – Generelle forhåndsbetingelser – stk. 1 – kolonne 3 – led 1 – underled 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- foranstaltninger til styrkelse af den 
administrative kapacitet til gennemførelse 
og anvendelse af EU-direktiverne om ikke-
forskelsbehandling.

- foranstaltninger til styrkelse af den 
administrative kapacitet til gennemførelse 
og anvendelse af EU-direktiverne om ikke-
forskelsbehandling og af artikel 5 i FN's 
konvention om rettigheder for personer 
med handicap.

Or. en

Ændringsforslag 1866
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag IV – Generelle forhåndsbetingelser – stk. 2 – kolonne 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der foreligger en strategi til fremme af 
ligestilling mellem kønnene og en 
mekanisme, som sikrer en effektiv 
gennemførelse heraf.

Der foreligger en strategi til opnåelse af 
EU's mål for ligestilling mellem kønnene 
og en mekanisme, som sikrer en effektiv 
gennemførelse heraf gennem integration 
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af kønsaspektet og andre særlige 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 1867
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag IV – Generelle forhåndsbetingelser – stk. 2 – kolonne 3 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Effektiv gennemførelse og anvendelse af 
en eksplicit strategi til fremme af 
ligestillingen sikres gennem:

Effektiv gennemførelse og anvendelse af 
en eksplicit strategi til opnåelse af EU's 
ligestillingsmål sikres gennem:

Or. en

Ændringsforslag 1868
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag IV – Generelle forhåndsbetingelser – stk. 2 – kolonne 3 – led 1 – underled 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- en plan og forudgående kriterier for 
integration af ligestillingsmål gennem 
kønsstandarder og retningslinjer

- en plan og forudgående kriterier for 
integration af ligestillingsmål gennem 
standarder for ligestilling mellem 
kønnene og retningslinjer for alle FSR-
fonde

Or. en

Ændringsforslag 1869
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
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Bilag IV – Generelle forhåndsbetingelser – stk. 2 – kolonne 3 – led 1 – underled 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- gennemførelsesmekanismer, bl.a. 
inddragelse af et ligestillingsorgan og den 
relevante ekspertise til at udarbejde, 
overvåge og evaluere interventionerne.

- gennemførelsesmekanismer, bl.a. 
inddragelse af et ligestillingsorgan eller 
eksperter vedrørende køn og den relevante 
ekspertise til at udarbejde, overvåge og 
evaluere interventionerne.

Or. en

Ændringsforslag 1870
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag IV – Generelle forhåndsbetingelser – stk. 3 – kolonne 3 – led 1 – underled 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- gennemførelse af foranstaltninger i 
overensstemmelse med FN-konventionens 
artikel 9 om at forebygge, afdække og 
fjerne hindringer og barrierer for adgang 
for handicappede

- gennemførelse af foranstaltninger i 
overensstemmelse med FN-konventionens 
artikel 9 om at forebygge, afdække og 
fjerne hindringer og barrierer for adgang 
for handicappede til alle områder, 
herunder infrastruktur, varer og 
tjenesteydelser

Or. en

Ændringsforslag 1871
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag IV – Generelle forhåndsbetingelser – stk. 3 – kolonne 3 – led 1 – underled 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- institutionelle ordninger for 
gennemførelse og overvågning af FN-
konventionen i overensstemmelse med 
konventionens artikel 33

- institutionelle ordninger for 
gennemførelse og overvågning af FN-
konventionen i overensstemmelse med 
konventionens artikel 33 og inddragelse af 
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repræsentative handicaporganisationer i 
udformningen og gennemførelsen af disse 
ordninger

Or. en

Ændringsforslag 1872
Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til forordning
Bilag IV – Generelle forhåndsbetingelser – stk. 4 – kolonne 3 – led 1 – underled 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- komplet gennemførelse af direktiv 
2004/18/EF og 2004/17/EF

udgår

Or. es

Ændringsforslag 1873
Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til forordning
Bilag IV – Generelle forhåndsbetingelser – stk. 4 – kolonne 3 – led 1 – underled 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- foranstaltninger, der sikrer 
hensigtsmæssig overvågning af og tilsyn 
med, at udbudsprocedurerne er 
gennemsigtige, og hensigtsmæssig 
information herom

- foranstaltninger, der sikrer, at 
udbudsprocedurerne er gennemsigtige, og 
hensigtsmæssig information herom

Or. es

Ændringsforslag 1874
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
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Bilag IV – Generelle forhåndsbetingelser – stk. 4 – kolonne 3 – led 1 – underled 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- en strategi, der muliggør og skaber 
incitament for, at grønne offentlige 
indkøb (GPP) fremmes

Or. en

Ændringsforslag 1875
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag IV – Information og kommunikation vedrørende støtte fra fondene – første del –
stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Støttemodtagerens navn (kun juridiske 
personer; der skal ikke anføres fysiske 
personer)

- Støttemodtagerens navn (kun juridiske 
personer; der skal ikke anføres fysiske 
personer), herunder juridiske personer, 
der arbejder med finansielle instrumenter 
som omhandlet i artikel 33 

Or. en

Ændringsforslag 1876
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag IV – Information og kommunikation vedrørende støtte fra fondene – anden del –
sektion 2.1 – stk. 2 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da. der offentliggør mindst den 
procentdel, der svarer til EU's andel af det 
totale bidrag til offentliggørelser om et 
finansieret projekt eller en finansieret 
foranstaltning
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Or. en

Ændringsforslag 1877
Peter Simon

Forslag til forordning
Bilag V – fjerde del – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) en årlig ajourføring med en beskrivelse 
af de informations- og 
kommunikationsaktiviteter, der skal 
udføres.

i) en årlig ajourføring med en beskrivelse 
af de informations- og 
kommunikationsaktiviteter, der skal 
udføres, som forudset, da ajourføringen 
var gennemført.

Or. de

Begrundelse

Ordlyden af bestemmelserne skal præciseres for at sikre, at kommunikationsaktiviteterne 
organiseres tilstrækkeligt fleksibelt for at imødegå uforudsete kommunikationskrav.


