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Ændringsforslag 106
Richard Seeber

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Det tværnationale samarbejde bør tage 
sigte på at styrke samarbejdet ved hjælp af 
foranstaltninger, som bidrager til integreret 
territorial udvikling i tilknytning til 
Unionens samhørighedspolitiske 
prioriteringer.

(6) Det tværnationale samarbejde bør tage 
sigte på at styrke samarbejdet ved hjælp af 
foranstaltninger, som bidrager til integreret 
territorial udvikling i tilknytning til 
Unionens samhørighedspolitiske 
prioriteringer. Tværnationale områder, der 
står over for fælles infrastrukturelle eller 
naturgivne udfordringer, som det er 
tilfældet i Alperegionen, skal understøttes 
i forbindelse med dannelsen af 
makroregioner.

Or. de

Begrundelse

Alperegionen står over for særlige demografiske og naturbetingede udfordringer. 
Makroregioner er et relevant og nyttigt instrument til transnational og grænseoverskridende 
bekæmpelse af disse udfordringer. Oprettelsen af en makroregion i Alperegionen ville være 
en stor fordel for den lokale befolkning.

Ændringsforslag 107
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det er nødvendigt fortsat at yde støtte 
eller – om nødvendigt – etablere et 
grænseoverskridende, tværnationalt og 
interregionalt samarbejde med Unionens 
tilgrænsende tredjelande, da dette vil være 
til gavn for regionerne i de medlemsstater, 
der grænser op til tredjelande. Til dette 
formål vil EFRU bidrage til de 
grænseoverskridende programmer og 

(12) Det er nødvendigt fortsat at yde støtte 
eller – om nødvendigt – etablere et 
grænseoverskridende, tværnationalt og 
interregionalt samarbejde med Unionens 
tilgrænsende tredjelande, da dette vil være 
til gavn for regionerne i de medlemsstater, 
der grænser op til tredjelande. Til dette 
formål vil EFRU bidrage til de 
grænseoverskridende programmer og 



PE514.649v01-00 4/19 AM\940886DA.doc

DA

programmer vedrørende havområder, som 
er etableret i forbindelse med Det 
Europæiske Naboskabsinstrument (ENI) i 
henhold til forordning (EU) nr. […]/2012 
og Førtiltrædelsesinstrumentet (IPA) i 
henhold til forordning (EU) nr. […]/2012.

programmer vedrørende havområder, som 
er etableret i forbindelse med Det 
Europæiske Naboskabsinstrument (ENI) i 
henhold til forordning (EU) nr. […]/2012 
og Førtiltrædelsesinstrumentet (IPA) i 
henhold til forordning (EU) nr. […]/2012.
Hvis der er en klar fordel for et 
samarbejdsprojekt, som støttes under det 
interregionale samarbejde, kan regioner 
fra andre tredjelande også inddrages.

Or. en

Ændringsforslag 108
Riikka Pakarinen

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Når tredjelande eller territorier har 
taget imod en indbydelse til at deltage i 
samarbejdsprogrammer, bør de inddrages 
allerede i programmernes 
forberedelsesfase, og der bør til dette 
formål fastsættes særlige procedurer i 
denne forordning. Uanset 
standardproceduren bør de deltagende 
medlemsstater, når 
samarbejdsprogrammerne omfatter 
fjernområder og tredjelande, konsultere 
de respektive tredjelande, før 
programmerne forelægges for 
Kommissionen. For at gøre inddragelsen 
af tredjelande i samarbejdsprogrammer 
mere effektiv og pragmatisk bør aftaler 
om samarbejdsprogrammernes indhold og 
tredjelandenes eventuelle bidrag også 
kunne medtages i de formelt godkendte 
protokoller fra konsultationsmøderne med 
tredjelandene eller fra forhandlingerne i 
regionale samarbejdsorganisationer.
Hvad angår proceduren for godkendelse 
af operationelle programmer, bør 
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Kommissionen under hensyn til 
principperne om delt forvaltning og 
forenkling kun godkende de centrale 
elementer i samarbejdsprogrammerne, 
idet de andre elementer bør godkendes af 
den eller de deltagende medlemsstater. Af 
hensyn til retssikkerheden og 
gennemsigtigheden er det nødvendigt at 
fastsætte en bestemmelse, der kræver, at 
når den eller de deltagende medlemsstater 
ændrer et element i et 
samarbejdsprogram, der ikke er underlagt 
Kommissionens afgørelse, bør 
medlemsstatens forvaltningsmyndighed 
underrette Kommissionen om en sådan 
ændring inden en måned efter datoen for 
afgørelsen.

Or. en

Ændringsforslag 109
Riikka Pakarinen

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Forvaltningsmyndighederne bør være 
ansvarlige for alle
forvaltningsmyndighedens opgaver som 
nævnt i artikel 114 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [forordning om fælles 
bestemmelser], bl.a. forvaltningskontrol, 
med henblik på at sikre ensartede 
standarder for hele programområdet. Ved 
udnævnelse af en EGTS til 
forvaltningsmyndighed bør denne 
imidlertid bemyndiges til at foretage
sådanne efterprøvninger, eftersom alle 
deltagende medlemsstater er repræsenteret 
i dens organer. Hvis der ikke udnævnes 
nogen EGTS, bør 
forvaltningsmyndigheden alligevel 
bemyndiges af de deltagende 
medlemsstater til at føre kontrol med hele 

(30) Forvaltningsmyndighederne bør være 
ansvarlige for alle opgaver som nævnt i 
artikel 114 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[forordning om fælles bestemmelser], bl.a. 
forvaltningskontrol, med henblik på at 
sikre ensartede standarder for hele 
programområdet. Ved udnævnelse af en 
EGTS til forvaltningsmyndighed bør 
sådanne efterprøvninger imidlertid 
foretages af forvaltningsmyndigheden 
eller under dennes ansvar i det mindste 
for de medlemsstater og tredjelande, fra 
hvilke der er medlemmer, som deltager i 
EGTS'en, mens tilsynsførende kun bør 
anvendes i de resterende medlemsstater og 
tredjelande. Hvis der ikke udnævnes nogen 
EGTS, bør forvaltningsmyndigheden 
alligevel bemyndiges af de deltagende 
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programområdet. medlemsstater til at føre kontrol med hele 
programområdet.

Or. en

Ændringsforslag 110
Riikka Pakarinen

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) På grund af vanskelighederne og 
forsinkelserne i forbindelse med 
etableringen af rigtige fælles 
programstrukturer bør tidsrammen for 
begrundelse af midler til dækning af 
budgetforpligtelser under målet om 
europæisk territorialt samarbejde 
fastsættes til tre år efter det regnskabsår, 
der følger efter indgåelsen af den 
budgetmæssige forpligtelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 111
Riikka Pakarinen

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Det er nødvendigt at præcisere de 
gældende bestemmelser vedrørende 
finansiel forvaltning, programmering, 
overvågning, evaluering og kontrol med 
tredjelandes deltagelse i tværnationale og 
interregionale samarbejdsprogrammer. 
Disse bestemmelser skal fastsættes i det 
pågældende samarbejdsprogram og/eller 
finansieringsaftalen mellem 
Kommissionen, hvert tredjeland og den 

udgår
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medlemsstat, som er værtsland for 
forvaltningsmyndigheden for det 
pågældende samarbejdsprogram.

Or. en

Ændringsforslag 112
Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved forelæggelse af udkast til 
grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer kan 
medlemsstaterne fremsætte en begrundet
anmodning om, at der til et bestemt 
grænseområde føjes flere regioner på 
NUTS III-niveau grænsende op til de 
regioner, der er opført på listen i afgørelsen 
som nævnt i andet afsnit.

Ved forelæggelse af udkast til 
grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer kan 
medlemsstaterne i behørigt begrundede 
tilfælde og for at sikre sammenhængen i 
grænseområder eller tage hensyn til deres 
øers særlige situation fremsætte en 
anmodning om, at der føjes flere regioner 
på NUTS III-niveau til de regioner, der er 
opført på listen i afgørelsen som nævnt i 
andet afsnit. På de pågældende 
medlemsstaters anmodning medtager 
Kommissionen med forbehold af 
bestemmelserne i første afsnit eventuelt 
regioner på NUTS III-niveau i 
fjernområder langs søgrænser med 
mindst 150 kilometers indbyrdes afstand i 
afgørelsen, som nævnt i andet afsnit, som 
grænseområder, der kan modtage støtte 
gennem den tilhørende tildeling til disse 
medlemsstater, med det formål at forenkle 
det grænseoverskridende samarbejde om 
fjernområders søgrænser.

Or. en

Ændringsforslag 113
François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Catherine Grèze
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved forelæggelse af udkast til 
grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer kan 
medlemsstaterne fremsætte en begrundet
anmodning om, at der til et bestemt 
grænseområde føjes flere regioner på 
NUTS III-niveau grænsende op til de 
regioner, der er opført på listen i afgørelsen 
som nævnt i andet afsnit.

Ved forelæggelse af udkast til 
grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer kan 
medlemsstaterne i behørigt begrundede 
tilfælde og for at sikre sammenhængen i 
grænseområder fremsætte en anmodning 
om, at der føjes flere regioner på NUTS 
III-niveau til de regioner, der er opført på 
listen i afgørelsen som nævnt i andet afsnit.

I medfør af artikel 174 i TEUF er øer i det 
samme havområde støtteberettigede til 
disse programmer uden begrænsning med 
hensyn til NUTS-niveau eller afstand.
På de pågældende medlemsstaters 
anmodning medtager Kommissionen med 
forbehold af bestemmelserne i første 
afsnit eventuelt regioner på NUTS III-
niveau i fjernområder langs søgrænser 
med mindst 150 kilometers indbyrdes 
afstand i afgørelsen, som nævnt i andet 
afsnit, som grænseområder, der kan 
modtage støtte gennem den tilhørende 
tildeling til disse medlemsstater, med det 
formål at forenkle det 
grænseoverskridende samarbejde om 
fjernområders søgrænser.

Or. en

Ændringsforslag 114
Riikka Pakarinen

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4 Artikel 4

Midler til målet om europæisk territorialt Midler til målet om europæisk territorialt
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samarbejde samarbejde1

1. Midlerne til målet om europæisk 
territorialt samarbejde udgør 3,48 % af de 
samlede midler, som fondene kan 
disponere over til forpligtelser i perioden 
2014-2020 og som fastsat i artikel 83, stk. 
1, i forordning (EU) nr.[…/2012 
[forordning om fælles bestemmelser] (dvs. 
i alt 11 700 000 004 EUR), og fordeles 
således:

1. Midlerne til målet om europæisk 
territorialt samarbejde udgør 7 % af de 
samlede midler, som fondene kan 
disponere over til forpligtelser i perioden 
2014-2020 og som fastsat i artikel 83, stk. 
1, i forordning (EU) nr.[…/2012 
[forordning om fælles bestemmelser] (dvs. 
i alt XX XXX XXX XXX2 EUR), og 
fordeles således:

a) 73,24 % (dvs. i alt 8 569 000 003 EUR) 
til grænseoverskridende samarbejde

a) 74,05 % (dvs. i alt X XXX XXX XXX3

EUR) til grænseoverskridende samarbejde

b) 20,78 % (dvs. i alt 2 431 000 001 EUR) 
til tværnationalt samarbejde

b) 20,36 % (dvs. i alt X XXX XXX XXX4

EUR) til tværnationalt samarbejde

c) 5,98 % (dvs. i alt 700 000 000 EUR) til 
interregionalt samarbejde.

c) 5,59 % (dvs. i alt XXX XXX XXX5

EUR) til interregionalt samarbejde.

2. Samarbejdsprogrammer, der omfatter
fjernområderne, modtager mindst 150 % af 
den EFRU-støtte, de fik i perioden 2007-
2013. Derudover afsættes 50 000 000 EUR 
af støttebeløbet til interregionalt 
samarbejde til samarbejdet med 
fjernområder. For så vidt angår tematisk 
koncentration finder artikel 5, litra b), 
anvendelse i forbindelse med denne 
yderligere tildeling.

2. Til programmer under ETS-
målsætningen tildeles fjernområderne 
mindst 150 % af den EFRU-støtte, de fik i 
perioden 2007-2013, til 
samarbejdsprogrammer. Derudover 
afsættes 50 000 000 EUR af støttebeløbet 
til interregionalt samarbejde til samarbejdet 
med fjernområder. For så vidt angår 
tematisk koncentration finder artikel 5, stk. 
I, anvendelse i forbindelse med denne 
yderligere tildeling.

3. Kommissionen vedtager en enkelt 
afgørelse indeholdende en liste over 
samtlige samarbejdsprogrammer med 
angivelse af de samlede støttebeløb fra 
EFRU pr. program samt 2014-tildelingen 
pr. program ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 30, stk. 2.

3. Kommissionen meddeler hver 
medlemsstat dens andel af de i stk. 1, 
litra a) og b), anførte samlede beløb til 
grænseoverskridende og tværnationalt 
samarbejde fordelt efter år. Befolkningen 
i de områder, der er nævnt i artikel 3,
stk. 1, andet afsnit, og artikel 3, stk. 3, 
første afsnit, anvendes som kriterium for 
denne fordeling pr. medlemsstat.

Befolkningen i de områder, der er nævnt i
artikel 3, stk. 1, tredje afsnit, og artikel 3, 
stk. 3, første afsnit, anvendes som 
kriterium for den årlige fordeling pr. 
medlemsstat.

På baggrund af de meddelte beløb oplyser 
hver medlemsstat Kommissionen om, 
hvorvidt og hvordan den har anvendt 
overførselsmuligheden i artikel 4a og den 
deraf følgende fordeling af midler mellem 
de grænseoverskridende og tværnationale 
programmer, som medlemsstaten deltager 
i. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter på baggrund af 
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oplysningerne fra medlemsstaterne en 
afgørelse indeholdende en liste over alle 
samarbejdsprogrammer med angivelse af 
det samlede beløb for hele EFRU-støtten 
for hvert program. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 30, stk. 2.

4. Støtten fra EFRU til 
grænseoverskridende programmer og 
programmer vedrørende havområder under 
ENI og de grænseoverskridende 
programmer under IPA fastsættes af 
Kommissionen og de pågældende 
medlemsstater.

4. Bidraget fra EFRU til 
grænseoverskridende programmer og 
programmer vedrørende havområder under 
ENI og de grænseoverskridende 
programmer under IPA fastsættes af 
Kommissionen og de pågældende 
medlemsstater. Det fastsatte EFRU-bidrag 
for hver medlemsstat må ikke 
efterfølgende omfordeles blandt de 
pågældende medlemsstater.

5. Støtten fra EFRU til hvert 
grænseoverskridende program og program 
vedrørende havområder under ENI og IPA 
ydes, hvis beløbene fra ENI og IPA mindst 
er af tilsvarende størrelse. Der fastsættes 
dog et maksimumbeløb for tildeling af 
støtte som fastsat i ENI-forordningen eller 
IPA-forordningen.

5. Støtten fra EFRU til hvert 
grænseoverskridende program og program 
vedrørende havområder under ENI og IPA 
ydes, hvis beløbene fra ENI og IPA mindst 
er af tilsvarende størrelse. Der fastsættes 
dog et maksimumbeløb for tildeling af 
støtte som fastsat i ENI-forordningen eller 
IPA-forordningen.

6. De årlige bevillinger svarende til støtten 
fra EFRU til programmerne under ENI og 
IPA opføres under de relevante 
budgetposter for disse instrumenter fra og 
med regnskabsåret 2014.

6. De årlige bevillinger svarende til støtten 
fra EFRU til programmerne under ENI og 
IPA opføres under de relevante
budgetposter for disse instrumenter fra og 
med regnskabsåret 2014.

7. I 2015 og 2016 tildeles de årlige EFRU-
bidrag til programmerne under ENI og 
IPA, for hvilke Kommissionen ikke senest 
den 30. juni har fået forelagt et program i 
medfør af de grænseoverskridende 
programmer og havområdeprogrammerne 
under ENI og IPA, til de interne 
grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer som omhandlet i 
stk. 2, litra a), i hvilke den pågældende 
medlemsstat deltager.

7. I 2015 og 2016 tildeles de årlige EFRU-
bidrag til programmerne under ENI og 
IPA, for hvilke Kommissionen ikke senest 
den 30. juni har fået forelagt et program i 
medfør af de grænseoverskridende 
programmer og havområdeprogrammerne 
under ENI og IPA, og som ikke er blevet 
omfordelt til et andet program forelagt 
under samme kategori af eksterne 
samarbejdsprogrammer, til de interne 
grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer som omhandlet i 
stk. 2, litra a), i hvilke den (eller de)
pågældende medlemsstat(er) deltager.

Hvis der senest den 30. juni 2017 fortsat er 
programmer under de grænseoverskridende 

Hvis der senest den 30. juni 2017 fortsat er 
programmer under de grænseoverskridende 
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programmer og havområdeprogrammerne 
under ENI og IPA, som Kommissionen 
ikke har fået forelagt, tildeles hele EFRU's 
bidrag i stk. 4 til de interne 
grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer i den resterende 
periode indtil 2020 i henhold til stk. 1, litra 
a), i hvilke den pågældende medlemsstat 
deltager.

programmer og havområdeprogrammerne 
under ENI og IPA, som Kommissionen 
ikke har fået forelagt, tildeles hele EFRU's 
bidrag i stk. 4, som ikke er blevet 
omfordelt til et andet vedtaget program 
under samme kategori af eksterne 
samarbejdsprogrammer, til de interne 
grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer i den resterende 
periode indtil 2020 i henhold til stk. 1, litra 
a), i hvilke den pågældende medlemsstat 
deltager.

8. De i stk. 4 omhandlede 
grænseoverskridende programmer og 
havområdeprogrammer, som er vedtaget af 
Kommissionen, bringes til ophør, hvis:

8. De i stk. 4 omhandlede 
grænseoverskridende programmer og 
havområdeprogrammer, som er vedtaget af 
Kommissionen, bringes til ophør, eller 
tildelingen til programmet reduceres i 
overensstemmelse med de gældende regler 
og procedurer, navnlig hvis:

a) ingen af partnerlandene i programmet 
har indgået den pågældende 
finansieringsaftale inden udløbet af den 
frist, der er fastsat i forordning (EU) 
nr./2012 [ENI-forordningen] eller 
forordning (EU) nr. /2012 [IPA] eller

a) ingen af partnerlandene i programmet 
har indgået den pågældende 
finansieringsaftale inden udløbet af den 
frist, der er fastsat i forordning (EU) 
nr./2012 [ENI-forordningen] eller 
forordning (EU) nr. /2012 [IPA] eller

b) programmet ikke kan implementeres, 
fordi der opstår problemer med 
forbindelserne mellem deltagerlandene.

b) programmet ikke kan implementeres
som planlagt, fordi der opstår problemer 
med forbindelserne mellem 
deltagerlandene.

I sådanne tilfælde tildeles EFRU-støtten i stk. 
4 svarende til årlige trancher, der endnu ikke 
er indgået forpligtelser for, til de interne 
grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer som omhandlet i stk. 
1, litra a), i hvilke den pågældende 
medlemsstat deltager, efter dennes 
anmodning.

I sådanne tilfælde tildeles EFRU-støtten i stk. 
4 svarende til årlige trancher, der endnu ikke 
er indgået forpligtelser for, eller til årlige 
trancher, der er indgået forpligtelser for 
og frigjort helt eller delvist inden for 
samme regnskabsår, og som ikke er blevet 
omfordelt til et andet program under 
samme kategori af eksterne 
samarbejdsprogrammer, til de interne 
grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer som omhandlet i stk. 
1, litra a), i hvilke den pågældende 
medlemsstat deltager, efter dennes 
anmodning.

8a. Kommissionen forelægger det udvalg, 
der er nedsat i henhold til artikel 143 i 
forordning nr. .../2013 [forordning om 
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fælles bestemmelser], en årlig oversigt 
over den finansielle gennemførelse af 
grænseoverskridende programmer og 
programmer vedrørende havområder 
under ENI og af grænseoverskridende 
programmer under IPA, som EFRU 
bidrager til i overensstemmelse med denne 
artikel.
__________
1Budgettallene indføjes, når der er opnået 
en aftale om den flerårige finansielle 
ramme for 2014-2020 og om artikel 84 i 
forordningen om fælles bestemmelser.
2 3 4 5 Beløbene fastsættes ud fra, hvor 
store samlede midler der er til rådighed 
for samhørighedspolitikken i perioden 
2014-2020.

Or. en

Ændringsforslag 115
Riikka Pakarinen

Forslag til forordning
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13 Artikel 13
Gennemførelsesrapporter Gennemførelsesrapporter

1. Forvaltningsmyndigheden forelægger 
senest den 30. april 2016 og senest den 30. 
april hvert år til og med 2022 en årsrapport 
for Kommissionen i henhold til artikel 44, 
stk. 1, i forordning (EU) nr. […]/2012 
[forordning om fælles bestemmelser]. 
Årsrapporten for 2016 omfatter 
regnskabsårene 2014 og 2015 samt 
perioden fra startdatoen for udgifternes 
støtteberettigelsesperiode indtil den 31. 
december 2013.

1. Forvaltningsmyndigheden forelægger 
senest den 31. maj 2016 og senest den 31. 
maj hvert år til og med 2022 en årsrapport 
for Kommissionen i henhold til artikel 44, 
stk. 1, i forordning (EU) nr. […]/2012 
[forordning om fælles bestemmelser]. 
Årsrapporten for 2016 omfatter 
regnskabsårene 2014 og 2015 samt 
perioden fra startdatoen for udgifternes 
støtteberettigelsesperiode indtil den 31. 
december 20131.

1a. For de rapporter, som forelægges i 
2017 og 2019, er den i stk. 1 nævnte frist 
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den 30. juni.
2. De årlige gennemførelsesrapporter 
indeholder oplysninger om:

2. De årlige gennemførelsesrapporter 
indeholder oplysninger om:

a) gennemførelsen af 
samarbejdsprogrammet i henhold til artikel 
44, stk. 2, i forordning (EU) nr.[…]/2012 
[forordning om fælles bestemmelser]

a) gennemførelsen af 
samarbejdsprogrammet i henhold til artikel 
44, stk. 2, i forordning (EU) nr.[…]/2012 
[forordning om fælles bestemmelser]

b) fremskridt i forberedelsen og 
gennemførelsen af større projekter og 
fælles handlingsplaner.

b) i givet fald fremskridt i forberedelsen og 
gennemførelsen af større projekter og 
fælles handlingsplaner.

3. I den årlige gennemførelsesrapport for 
2017 og 2019 angives og vurderes de 
oplysninger, som kræves i henhold til 
henholdsvis artikel 44, stk. 3 og 4, i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [forordning 
om fælles bestemmelser], og oplysningerne 
nævnt i stk. 2 sammen med:

3. I den årlige gennemførelsesrapport for 
2017 og 2019 angives og vurderes de 
oplysninger, som kræves i henhold til 
henholdsvis artikel 44, stk. 3 og 4, i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [forordning 
om fælles bestemmelser], og oplysningerne 
nævnt i stk. 2 sammen med oplysninger 
om elementerne i litra c), f) og h) 
nedenfor, og der kan afhængigt af 
samarbejdsprogrammernes indhold og 
mål tilføjes oplysninger om de øvrige 
nedenfor anførte elementer:

a) fremskridt i gennemførelsen af den 
integrerede tilgang til territorial udvikling, 
herunder bæredygtig udvikling af 
byområder, og samfundsstyret lokal 
udvikling inden for rammerne af det 
operationelle program

a) fremskridt i gennemførelsen af den 
integrerede tilgang til territorial udvikling, 
herunder bæredygtig udvikling af 
byområder, og samfundsstyret lokal 
udvikling inden for rammerne af
samarbejdsprogrammet

b) fremskridt i gennemførelsen af 
foranstaltninger til styrkelse af 
myndighedernes og støttemodtagernes 
kapacitet til at forvalte og anvende EFRU

b) fremskridt i gennemførelsen af 
foranstaltninger til styrkelse af 
myndighedernes og støttemodtagernes 
kapacitet til at forvalte og anvende EFRU

ba) i givet fald bidrag til makroregionale 
strategier og havområdestrategier

c) fremskridt i gennemførelsen af 
evalueringsplanen og opfølgningen af 
evalueringsresultaterne

c) fremskridt i gennemførelsen af 
evalueringsplanen og opfølgningen af 
evalueringsresultaterne

d) de specifikke foranstaltninger, der 
træffes for at fremme ligestilling mellem 
mænd og kvinder og forhindre 
forskelsbehandling, herunder adgang for 
handicappede, og ordninger, som 
gennemføres for at sikre integrering af 
kønsaspektet i forbindelse med de 

d) de specifikke foranstaltninger, der 
træffes for at fremme ligestilling mellem 
mænd og kvinder og fremme 
ikkeforskelsbehandling, navnlig adgang 
for handicappede, og ordninger, som 
gennemføres for at sikre integrering af 
kønsaspektet i forbindelse med
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operationelle programmer og aktioner samarbejdsprogrammet og aktioner
e) foranstaltninger med henblik på at 
fremme en bæredygtig udvikling

e) foranstaltninger med henblik på at 
fremme en bæredygtig udvikling

f) resultaterne af de informations- og pr-
foranstaltninger, der er gennemført under 
kommunikationsstrategien

f) resultaterne af de informations- og pr-
foranstaltninger, der er gennemført under 
kommunikationsstrategien

g) i givet fald fremskridt med 
implementeringen af aktioner inden for 
området social innovation

g) fremskridt med implementeringen af 
aktioner inden for området social 
innovation

h) inddragelse af partnere i 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af samarbejdsprogrammet.

h) inddragelse af partnere i 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af samarbejdsprogrammet.

4. De årlige og endelige 
gennemførelsesrapporter udarbejdes på 
baggrund af følgende modeller vedtaget af 
Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 30, stk. 2.

4. De årlige og endelige 
gennemførelsesrapporter udarbejdes på 
baggrund af følgende modeller vedtaget af 
Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 143 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 
[forordning om fælles bestemmelser].
______________
1 Skal tilpasses til udfaldet af drøftelserne 
om artikel 101 i forordningen om fælles 
bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 116
Riikka Pakarinen

Forslag til forordning
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De fælles indikatorer, som nævnt i 
bilaget til denne forordning, anvendes i 
givet fald i overensstemmelse med artikel 
24, stk. 3, i forordning (EU) nr./2012 
[forordning om fælles bestemmelser]. 
Deres referenceniveau fastsættes til nul, 
og der fastsættes kumulative mål for 2022.

1. Der anvendes fælles outputindikatorer, 
som nævnt i bilaget til denne forordning,
programspecifikke resultatindikatorer og i 
givet fald programspecifikke 
outputindikatorer i overensstemmelse med 
artikel 24, stk. 3, og artikel 7, stk. 2, litra 
b), nr. ii) og iv), i denne forordning.
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2. For programspecifikke outputindikatorer 
fastsættes referenceniveauet til nul, og der 
fastsættes kumulative mål for 2022.

2. For fælles og programspecifikke 
outputindikatorer fastsættes 
referenceniveauet til nul. Der fastsættes 
kumulative, kvantificerede målværdier for
disse indikatorer for 2022.

3. Med hensyn til de programspecifikke 
resultatindikatorer fastsættes 
referenceniveauet ud fra de senest 
tilgængelige data, og der fastsættes 
målsætninger for 2022, som kan udtrykkes 
kvantitativt eller kvalitativt.

3. Med hensyn til de programspecifikke 
resultatindikatorer, der vedrører 
investeringsprioriteter, fastsættes 
referenceniveauet ud fra de senest 
tilgængelige data, og der fastsættes 
målsætninger for 2022. Mål kan udtrykkes 
kvantitativt eller kvalitativt.

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage en delegeret retsakt i 
overensstemmelse med artikel 29 med 
henblik på at ændre listen over fælles 
outputindikatorer i bilaget til denne 
forordning for at foretage tilpasninger, 
hvor det er berettiget for at sikre effektiv 
evaluering af fremskridtene i 
programgennemførelsen.

Or. en

Ændringsforslag 117
Riikka Pakarinen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For så vidt angår pr-aktiviteter og 
kapacitetsopbygning kan udgifterne 
afholdes uden for Unionens del af 
programområdet, forudsat at betingelserne 
i stk. 2, litra a) og c) er opfyldt.

3. For så vidt angår teknisk bistand eller
pr-aktiviteter og kapacitetsopbygning kan 
udgifterne afholdes uden for Unionens del 
af programområdet, forudsat at 
betingelserne i stk. 2, litra a) og c) er 
opfyldt.

Or. en
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Ændringsforslag 118
Riikka Pakarinen

Forslag til forordning
Artikel 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forvaltningsmyndigheden for et 
samarbejdsprogram varetager
forvaltningsmyndighedens og 
godkendelsesmyndighedens opgaver som
nævnt i artikel 114 og 115 i forordning
(EU) nr. […]/2012 [forordning om fælles 
bestemmelser].

1. Forvaltningsmyndigheden for et 
samarbejdsprogram varetager de opgaver, 
der er nævnt i artikel 114 i forordning
(EU) nr. […]/2012 [forordning om fælles 
bestemmelser], jf. dog denne artikels stk. 
4.

2. Forvaltningsmyndigheden opretter efter 
at have rådført sig med de medlemsstater 
og eventuelle tredjelande, der deltager i 
programmet, et fælles sekretariat.

2. Forvaltningsmyndigheden opretter efter 
at have rådført sig med de medlemsstater 
og eventuelle tredjelande, der deltager i 
programmet, et fælles sekretariat.

Det fælles sekretariat bistår 
forvaltningsmyndigheden og 
overvågningsudvalget i deres opgaver. Det 
fælles sekretariat informerer ligeledes 
potentielle støttemodtagere om 
støttemuligheder under 
samarbejdsprogrammerne og bistår 
modtagerne i forbindelse med 
gennemførelsen af foranstaltninger.

Det fælles sekretariat bistår 
forvaltningsmyndigheden og 
overvågningsudvalget i deres opgaver. Det 
fælles sekretariat informerer ligeledes 
potentielle støttemodtagere om 
støttemuligheder under 
samarbejdsprogrammerne og bistår 
modtagerne i forbindelse med 
gennemførelsen af foranstaltninger.

3. Kontrol, der er foretaget i henhold til 
artikel 114, stk. 4, litra a), i forordning
(EU) nr. […]/2012 [forordning om fælles 
bestemmelser], foretages af 
forvaltningsmyndigheden for hele 
programområdet, hvis 
forvaltningsmyndigheden er en EGTS.

3. Hvis forvaltningsmyndigheden er en 
EGTS, foretages kontrol i henhold til 
artikel 114, stk. 4, litra a), i forordning
(EU) nr. […]/2012 [forordning om fælles 
bestemmelser] eller under 
forvaltningsmyndighedens ansvar i det 
mindste for de medlemsstater og 
tredjelande, fra hvilke der er medlemmer, 
som deltager i EGTS'en.

4. Hvis forvaltningsmyndigheden ikke kan 
foretage kontrol i henhold til artikel 114, 
stk. 4, litra a), i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [forordning om fælles 
bestemmelser] for hele programområdet, 
udpeger hvert medlemsland eller
tredjeland et organ eller en person, som 
har ansvar for at foretage denne kontrol i 
forbindelse med støttemodtagere på dets 

4. Hvis forvaltningsmyndigheden ikke
foretager kontrol i henhold til artikel 114, 
stk. 4, litra a), i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [forordning om fælles 
bestemmelser] for hele programområdet,
eller hvis kontrollen ikke foretages af 
forvaltningsmyndigheden eller under 
dennes ansvar for de medlemsstater og 
tredjelande, fra hvilke der er medlemmer, 
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område ("den(de) tilsynsførende"). som deltager i EGTS'en i 
overensstemmelse med stk. 3, udpeger 
hvert medlemsland eller, når det har 
accepteret opfordringen til at deltage i 
samarbejdsprogrammet, tredjelandet et 
organ eller en person, som har ansvar for at 
foretage denne kontrol i forbindelse med 
støttemodtagere på dets område ("den(de) 
tilsynsførende"). I denne forbindelse 
sikrer forvaltningsmyndigheden, at 
udgifter, som hver deltager i operationen 
har afholdt, er blevet kontrolleret af en 
udpeget tilsynsførende. Hver medlemsstat 
sikrer, at udgifterne kan kontrolleres 
inden for en frist på tre måneder fra 
støttemodtagerens indgivelse af 
dokumenterne.

De tilsynsførende er om muligt de samme 
organer, som er ansvarlige for den kontrol, 
der gennemføres i forbindelse med de 
operationelle programmer under målet om 
investering i vækst og beskæftigelse, eller, 
for så vidt angår tredjelande, for den 
sammenlignelige kontrol, der foretages 
under Unionens eksterne 
politikinstrumenter.

De tilsynsførende kan være de samme 
organer, som er ansvarlige for den kontrol, 
der gennemføres i forbindelse med de 
operationelle programmer under målet om 
investering i vækst og beskæftigelse, eller, 
for så vidt angår tredjelande, for den 
sammenlignelige kontrol, der foretages 
under Unionens eksterne 
politikinstrumenter.

Medlemsstater eller tredjelande er hver 
især ansvarlige for den kontrol, der 
gennemføres på deres område.

Medlemsstater eller, når de har accepteret 
opfordringen til at deltage i 
samarbejdsprogrammet, tredjelandene er 
hver især ansvarlige for den kontrol, der 
gennemføres på deres område.

Hvis leveringen af medfinansierede varer 
og tjenesteydelser kun kan kontrolleres for 
den samlede foranstaltning, foretages 
kontrollen af forvaltningsmyndigheden 
eller den medlemsstats tilsynsførende, hvor 
den ledende støttemodtager er etableret.

Hvis leveringen af medfinansierede varer 
og tjenesteydelser kun kan kontrolleres for 
den samlede foranstaltning, foretages 
kontrollen af forvaltningsmyndigheden 
eller den medlemsstats tilsynsførende, hvor 
den ledende støttemodtager er etableret.

Or. en

Ændringsforslag 119
Riikka Pakarinen
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Forslag til forordning
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 27 udgår
Frigørelse
Uanset artikel 127, stk. 1, første afsnit, 
men uden at dette berører artikel 127, stk. 
4, i forordning (EU) nr. […]/2012 
[forordning om fælles bestemmelser], 
frigør Kommissionen enhver del af det 
beløb, der er beregnet i henhold til stk. 2 i 
nævnte artikel, til et samarbejdsprogram, 
og som ikke er anvendt til betaling af den
første og årlige forfinansiering, de 
mellemliggende betalinger og den 
endelige årlige støtteudbetaling senest den 
31. december i det tredje regnskabsår efter 
året for indgåelsen af budgetforpligtelsen 
under samarbejdsprogrammet, eller for 
hvilket der ikke er fremsendt 
betalingsanmodning i overensstemmelse 
med artikel 126, stk. 1, i forordning (EU) 
nr. […]/2012 [forordning om fælles 
bestemmelser].

Or. en

Ændringsforslag 120
Riikka Pakarinen

Forslag til forordning
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

2. De beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter, der er omhandlet i artikel 17, stk. 
1, tillægges Kommissionen for en ubestemt 
periode fra datoen for denne forordnings 

2. De beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter, der er omhandlet i artikel 15, stk. 
4, og artikel 17, stk. 1, tillægges 
Kommissionen for en ubestemt periode fra 
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ikrafttræden. datoen for denne forordnings ikrafttræden.
3. Delegationen af beføjelser, jf. artikel 17, 
stk. 1, kan når som helst tilbagekaldes af 
Europa-Parlamentet eller Rådet.

3. Delegationen af beføjelser, jf. artikel 15, 
stk. 4, og artikel 17, stk. 1, kan når som 
helst tilbagekaldes af Europa-Parlamentet 
eller Rådet.

En afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der er angivet heri. Den 
berører ikke gyldigheden af delegerede 
retsakter, der allerede er trådt i kraft.

En afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der er angivet heri. Den 
berører ikke gyldigheden af delegerede 
retsakter, der allerede er trådt i kraft.

4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.

4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 17, stk.1, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 17, stk.1, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. en


