
PR\899090DA.doc PE487.740v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udviklingsudvalget

2011/0276(COD)

19.4.2012

***I
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles 
bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den 
Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond 
for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, 
som er omfattet af den fælles strategiske ramme, om generelle bestemmelser 
for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond 
og Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 
1083/2006
(COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD))

Udviklingsudvalget

Ordfører: Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl



PE487.740v01-00 2/49 PR\899090DA.doc

DA

PR_COD_1amCom

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for 
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som er omfattet af den fælles 
strategiske ramme, om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og om 
ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006
(COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2011)0615),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 177 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0335/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Revisionsretten af 15. december 20111,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af … 2012,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af … 2012,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udviklingsudvalget og udtalelser fra Budgetudvalget, 
Budgetkontroludvalget, Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget 
om Industri, Forskning og Energi, Transport- og Turismeudvalget, Udvalget om Landbrug 
og Udvikling af Landdistrikter, Fiskeriudvalget, Kultur- og Uddannelsesudvalget og 
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7-0335/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

                                               
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Titel 1 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS 
OG RÅDETS FORORDNING om fælles 
bestemmelser for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond, Samhørighedsfonden, Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne og Den Europæiske 
Hav- og Fiskerifond, som er omfattet af 
den fælles strategiske ramme, om 
generelle bestemmelser for Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
Den Europæiske Socialfond og 
Samhørighedsfonden og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1083/2006, 

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS 
OG RÅDETS FORORDNING om fælles 
bestemmelser for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond, Samhørighedsfonden, Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne og Den Europæiske 
Hav- og Fiskerifond og om generelle 
bestemmelser for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond og Samhørighedsfonden og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 
1083/2006, 

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For henholdsvis partnerskabsaftalen og 
de enkelte programmer bør en medlemsstat 
tilrettelægge et partnerskab med 
repræsentanter for kompetente regionale 
og lokale myndigheder, bymyndigheder og 
andre offentlige myndigheder, økonomiske 
interesseorganisationer og 
arbejdsmarkedets parter og organer, der 
repræsenterer civilsamfundet, herunder 
miljøpartnere, ikke-statslige organisationer 
samt organer, som er ansvarlige for at 
fremme ligestilling og ikke-
forskelsbehandling. Formålet med et sådant 
partnerskab er at overholde princippet om 
flerniveaustyring, sikre, at aktørerne har 

(9) For henholdsvis partnerskabsaftalen og 
de enkelte programmer bør en medlemsstat 
tilrettelægge et partnerskab i 
overensstemmelse med dens 
institutionelle, retlige og finansielle 
rammebestemmelser, med kompetente 
regionale og lokale myndigheder, 
bymyndigheder og andre offentlige 
myndigheder, økonomiske 
interesseorganisationer og 
arbejdsmarkedets parter og organer, der 
repræsenterer civilsamfundet, herunder 
miljøpartnere, ikke-statslige organisationer 
samt organer, som er ansvarlige for at 
fremme ligestilling og ikke-
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ejerskab i forhold til de planlagte 
interventioner, og bygge videre på de 
relevante aktørers erfaringer og knowhow. 
Kommissionen bør tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter om en 
adfærdskodeks for at sikre, at partnerne 
konsekvent inddrages i forberedelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af partnerskabsaftaler og 
programmer.

forskelsbehandling. Formålet med et sådant 
partnerskab er at overholde princippet om 
flerniveaustyring, sikre, at aktørerne har 
ejerskab i forhold til de planlagte 
interventioner, og bygge videre på de 
relevante aktørers erfaringer og knowhow. 
Kommissionen bør tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter om en 
adfærdskodeks for at sikre, at partnerne 
konsekvent inddrages i forberedelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af partnerskabsaftaler og 
programmer.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 4 er det nødvendigt at styrke 
principperne om forvaltning og partnerskab på flere niveauer, da disse er en forudsætning for 
at fastlægge og gennemføre Unionens målsætninger på en effektiv måde.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) FSR-fondenes mål bør søges 
virkeliggjort inden for rammerne af en 
bæredygtig udvikling og Unionens fremme 
af målet om at beskytte og forbedre miljøet 
som fastsat i traktatens artikel 11 og 19
under hensyntagen til princippet om, at 
forureneren betaler. I tråd med ønsket om 
at afsætte mindst 20 % af EU-budgettet til 
målene vedrørende klimaforandringer bør 
medlemsstaterne fremlægge oplysninger 
om støtten til målene vedrørende 
klimaforandringer ved anvendelse af en 
metodologi, der fastlægges af 
Kommissionen ved en 
gennemførelsesretsakt.

(12) FSR-fondenes mål bør søges 
virkeliggjort inden for rammerne af en 
bæredygtig udvikling og Unionens fremme 
af målet om at bevare, beskytte og forbedre 
miljøet som fastsat i traktatens artikel 11 
og 191 under hensyntagen til princippet 
om, at forureneren betaler. I tråd med 
ønsket om at afsætte mindst 20 % af EU-
budgettet til målene vedrørende 
klimaforandringer bør medlemsstaterne 
fremlægge oplysninger om støtten til 
målene vedrørende klimaforandringer ved 
anvendelse af en metodologi, der 
fastlægges af Kommissionen ved en 
gennemførelsesretsakt.

Or. en
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Begrundelse

Er i tråd med ændringsforslagene til artikel 8 og 9.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Kommissionen bør ved en delegeret 
retsakt vedtage en fælles strategisk
ramme, som omsætter EU-målene til 
nøgleaktioner for FSR-fondene med 
henblik på at udstikke en klarere strategisk 
kurs for programmeringsprocessen på 
medlemsstaternes og regionernes niveau.
Den fælles strategiske ramme bør lette en 
sektoriel og territorial samordning af EU-
interventionerne under FSR-fonde med 
andre relevante EU-politikker og -
instrumenter.

(14) Den fælles strategiske ramme
koordinerer og afbalancerer 
investeringsprioriteterne med henblik på 
at opfylde målsætningerne og målene i 
EU’s strategi for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst med de tematiske mål, 
som er specifikke for FSR-fondene fastsat 
i denne forordning. Formålet med den 
fælles strategiske ramme er at udstikke en 
klarere strategisk kurs for 
programmeringsprocessen på 
medlemsstaternes og regionernes niveau.
Den fælles strategiske ramme bør lette en 
sektoriel og territorial samordning af EU-
interventionerne under FSR-fonde med 
andre relevante EU-politikker og -
instrumenter. Den fælles strategiske 
ramme findes i et bilag.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til artikel 10-12.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) På grundlag af den fælles strategiske 
ramme, der vedtages af Kommissionen,
bør den enkelte medlemsstat i samarbejde 
med sine partnere og i samråd med 

(16) På grundlag af den fælles strategiske 
ramme bør den enkelte medlemsstat i 
samarbejde med sine partnere og i samråd 
med Kommissionen udarbejde en 
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Kommissionen udarbejde en 
partnerskabsaftale. Partnerskabsaftaler bør 
omsætte elementerne i den fælles 
strategiske ramme i den nationale kontekst
og stadfæste partnernes faste forpligtelser 
til at opfylde EU-målene via 
programmerne under FSR-fondene.

partnerskabsaftale. Partnerskabsaftaler bør 
omsætte elementerne i den fælles 
strategiske ramme i den nationale kontekst,
stadfæste partnernes faste forpligtelser til at 
opfylde målene i EU’s strategi for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst
via programmerne under FSR-fondene, og 
redegøre for ordningerne for at sikre en 
effektiv gennemførelse af CSF-fondene.

Or. en

Begrundelse

Er I tråd med ændringsforslaget til artikel 12 og harmoniserer ordlyden mellem denne 
betragtning og artikel 14, litra d) og e).

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Medlemsstaterne bør koncentrere 
støtten for at sikre et markant bidrag til 
opfyldelsen af EU-målene i 
overensstemmelse med deres specifikke 
nationale og regionale udviklingsbehov.
Der bør opstilles forhåndsbetingelser for at 
sikre, at de nødvendige rammebetingelser 
for en effektiv udnyttelse af EU-støtten er 
på plads. Opfyldelsen af disse 
forhåndsbetingelser bør vurderes af 
Kommissionen som led i dens vurdering af 
partnerskabsaftalen og programmerne. I 
tilfælde, hvor en forhåndsbetingelse ikke er 
opfyldt, bør Kommissionen have beføjelse 
til at suspendere betalinger til programmet.

(17) Medlemsstaterne bør koncentrere 
støtten for at sikre et markant bidrag til 
opfyldelsen af EU-målene i 
overensstemmelse med deres specifikke 
nationale og regionale udviklingsbehov.
Der bør opstilles forhåndsbetingelser for at 
sikre, at de nødvendige rammebetingelser 
for en effektiv udnyttelse af EU-støtten er 
på plads. Forhåndsbetingelser bør kun 
anvendes, når der er en direkte 
sammenhæng med og indvirkning på den 
effektive gennemførelse af CSF-fondene, 
og anvendelsesområdet ikke går ud over 
de lovgivningsmæssige rammer, som 
finder anvendelse på de relevante EU-
politikområder. Kommissionen bør 
vurdere oplysningerne fra 
medlemsstaterne vedrørende opfyldelsen
af forhåndsbetingelserne i forbindelse 
med sin vurdering af partnerskabsaftalen 
og programmerne. I tilfælde, hvor en 
forhåndsbetingelse ikke er opfyldt, bør 
Kommissionen have beføjelse til at 
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suspendere betalinger til programmet i 
overensstemmelse med fondsspecifikke 
bestemmelser.

Or. en

Begrundelse

Er i tråd med ændringsforslaget til artikel 17.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For hvert program bør der fastlægges 
en resultatramme med henblik på at 
overvåge fremskridtene hen imod de mål, 
der er fastsat for hvert enkelt program i 
løbet af programmeringsperioden. 
Kommissionen bør foretage en 
resultatgennemgang i samarbejde med 
medlemsstaterne i 2017 og 2019. Der bør i 
2019 afsættes og tildeles en 
resultatreserve til der, hvor delmålene 
fastsat i resultatrammen er nået. Der bør 
ikke afsættes en resultatreserve til 
programmer vedrørende europæisk 
territorialt samarbejde på grund af deres 
forskelligartede og tværnationale 
karakter. I tilfælde, hvor der er markante 
mangler i forhold til at nå delmål og mål, 
bør Kommissionen kunne suspendere 
betalinger til programmet eller foretage 
finansielle korrektioner ved udløbet af 
programmeringsperioden for at sikre, at 
EU-budgettet ikke anvendes på en 
overflødig eller ineffektiv måde.

(18) For hvert program bør der fastlægges 
en resultatramme med henblik på at 
overvåge fremskridtene hen imod de mål, 
der er fastsat for hvert enkelt program i 
løbet af programmeringsperioden.
Kommissionen bør foretage en 
resultatgennemgang i samarbejde med 
medlemsstaterne i 2017 og 2019.

Or. en

Begrundelse

Er i tråd med ændringsforslaget til artikel 18.
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) En tættere forbindelse mellem 
samhørighedspolitikken og Unionens 
økonomiske styring vil sikre, at 
effektiviteten af FSR-fondenes udgifter 
understøttes af forsvarlige økonomiske 
politikker, og at FSR-fondene om 
nødvendigt kan omdirigeres for at tackle de 
økonomiske problemer, et land står over 
for. Denne proces skal foregå gradvis: først 
med ændringer af partnerskabsaftalen og af 
programmerne for at imødekomme Rådets 
henstillinger om at rette op på 
makroøkonomiske ubalancer og sociale og 
økonomiske problemer. Hvis en 
medlemsstat på trods af en forstærket 
anvendelse af FSR-fondene ikke træffer 
effektive foranstaltninger som led i den 
økonomiske styringsproces, bør 
Kommissionen have beføjelse til at 
suspendere alle eller dele af betalingerne 
og forpligtelserne. Afgørelser om 
suspensioner bør være i overensstemmelse 
med proportionalitetsprincippet og være 
effektive under hensyntagen til de enkelte 
programmers virkninger med hensyn til at 
rette op på den pågældende medlemsstats 
økonomiske og sociale situation og 
tidligere ændringer af 
partnerskabsaftalen. Når Kommissionen 
træffer afgørelse om suspension, bør den 
samtidig overholde princippet om 
ligebehandling mellem medlemsstaterne 
og navnlig tage hensyn til suspensionens 
virkninger for den pågældende 
medlemsstats økonomi. Suspensionerne 
bør ophæves, og der bør atter stilles 
fondsmidler til rådighed for den 
pågældende medlemsstat, så snart 
medlemsstaten træffer de fornødne 
foranstaltninger.

(19) En tættere forbindelse mellem 
samhørighedspolitikken og Unionens 
økonomiske styring vil sikre, at 
effektiviteten af FSR-fondenes udgifter 
understøttes af forsvarlige økonomiske 
politikker, og at FSR-fondene om 
nødvendigt kan omdirigeres for at tackle de 
økonomiske problemer, et land står over 
for. Bestemmelserne om konditionalitet i 
medfør af vækst- og stabilitetspagten bør 
finde anvendelse på Samhørighedsfonden 
for så vidt angår opfyldelsen af 
betingelserne for den økonomiske styring.   
Denne proces skal foregå gradvis: først 
med ændringer af partnerskabsaftalen og af 
programmerne for at imødekomme Rådets 
henstillinger om at rette op på 
makroøkonomiske ubalancer og sociale og 
økonomiske problemer.
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Or. en

Begrundelse

Er i tråd med ændringsforslaget til artikel 21. Bestemmelserne om konditionalitet i medfør af 
vækst- og stabilitetspagten bør fortsat finde anvendelse.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) I overensstemmelse med principperne 
om delt forvaltning bør medlemsstaterne 
via deres forvaltnings- og kontrolsystemer 
have hovedansvaret for gennemførelsen af 
og kontrollen med operationerne under 
programmerne. For at styrke effektiviteten 
af kontrollen med udvælgelsen og 
gennemførelsen af operationer og den 
måde, forvaltnings- og kontrolsystemet 
fungerer på, bør forvaltningsmyndighedens 
funktioner fastlægges.

(43) I overensstemmelse med principperne 
om delt forvaltning bør medlemsstaterne 
via deres forvaltnings- og kontrolsystemer 
have hovedansvaret for gennemførelsen af 
og kontrollen med operationerne under 
programmerne på det det mest 
hensigtsmæssige geografiske niveau i 
overensstemmelse med deres 
institutionelle, lovgivningsmæssige og 
finansielle rammer og med forbehold for 
bestemmelserne i denne forordning og de 
fondsspecifikke bestemmelser. For at 
styrke effektiviteten af kontrollen med 
udvælgelsen og gennemførelsen af 
operationer og den måde, forvaltnings- og 
kontrolsystemet fungerer på, bør 
forvaltningsmyndighedens funktioner 
fastlægges.

Or. en

Begrundelse

Er i tråd med ændringsforslagene til artikel 4, stk. 4.
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58) For at styrke fokus på resultater og 
nå Europa 2020-målene bør 5 % af 
midlerne til målet om investeringer i 
vækst og beskæftigelse sættes til side som 
en resultatreserve for hver fond og 
regionskategori i hver enkelt medlemsstat.

udgår

Or. en

Begrundelse

Er i tråd med ændringsforslaget til artikel 18.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 88

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(88) For at udbygge eller ændre visse ikke-
væsentlige bestemmelser i nærværende 
forordning bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten for så vidt angår en 
adfærdskodeks om mål og kriterier til 
støtte for gennemførelsen af partnerskaber, 
vedtagelse af en fælles strategisk ramme, 
supplerende bestemmelser om fordeling af 
vækst- og konkurrenceevnereserven, 
afgrænsning af det område og den 
befolkning, lokaludviklingsstrategierne 
omfatter, nærmere bestemmelser om 
finansielle instrumenter 
(forhåndsvurdering, støtteberettigede 
udgifter, typer aktiviteter, der ikke ydes 
støtte til, kombination af støtte, overførsel 
og forvaltning af aktiver, 
betalingsanmodninger og kapitalisering af 

(88) For at udbygge eller ændre visse ikke-
væsentlige bestemmelser i nærværende 
forordning bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten for så vidt angår en 
adfærdskodeks om mål og kriterier til 
støtte for gennemførelsen af partnerskaber, 
afgrænsning af det område og den 
befolkning, lokaludviklingsstrategierne 
omfatter, nærmere bestemmelser om 
finansielle instrumenter (støtteberettigede 
udgifter, typer aktiviteter, der ikke ydes 
støtte til, kombination af støtte, overførsel 
og forvaltning af aktiver, 
betalingsanmodninger og kapitalisering af 
årlige rater), fastlæggelsen af den faste 
takst for indtægtsskabende aktiviteter, 
medlemsstaternes forpligtelser vedrørende 
proceduren for indberetning af 
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årlige rater), fastlæggelsen af den faste 
takst for indtægtsskabende aktiviteter, 
medlemsstaternes forpligtelser vedrørende 
proceduren for indberetning af 
uregelmæssigheder og inddrivelse af beløb, 
der uberettiget er udbetalt, 
forvaltningserklæringen om den måde, 
forvaltnings- og kontrolsystemet fungerer 
på, betingelserne for nationale revisioner, 
kriterierne for godkendelse af 
forvaltningsmyndigheder og 
attesteringsmyndigheder, fastsættelse af, 
hvilke datamedier der kan betragtes som 
almindeligt anerkendte, omfanget af 
finansielle korrektioner, ændring af bilag 
og de særlige foranstaltninger, der er 
nødvendige for at lette overgangen fra 
forordning (EF) nr. 1083/2006. 
Kommissionen bør ligeledes tillægges 
beføjelser til at ændre bilag I og IV for at 
tilgodese fremtidige behov for tilpasning. 
Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau.

uregelmæssigheder og inddrivelse af beløb, 
der uberettiget er udbetalt, 
forvaltningserklæringen om den måde, 
forvaltnings- og kontrolsystemet fungerer 
på, betingelserne for nationale revisioner, 
kriterierne for godkendelse af 
forvaltningsmyndigheder og 
attesteringsmyndigheder, fastsættelse af, 
hvilke datamedier der kan betragtes som 
almindeligt anerkendte, omfanget af 
finansielle korrektioner, ændring af bilag 
og de særlige foranstaltninger, der er 
nødvendige for at lette overgangen fra 
forordning (EF) nr. 1083/200. 
Kommissionen bør ligeledes tillægges 
beføjelser til at ændre bilag I og IV for at 
tilgodese fremtidige behov for tilpasning. 
Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau.

Or. en

Begrundelse

I tråd med ændringsforslagene til artikel 12, 18 og 32, som vedrører delegation af beføjelse. 

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 90

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(90) Kommissionen bør have beføjelser til 
ved hjælp af gennemførelsesretsakter at 
vedtage, for så vidt angår alle FSR-
fondene, afgørelser om godkendelse af 
partnerskabsaftaler, afgørelser om tildeling 
af resultatreserven, afgørelser om 
suspension af betalinger i forbindelse med 
medlemsstaternes økonomiske politikker

(90) Kommissionen bør have beføjelser til 
ved hjælp af gennemførelsesretsakter at 
vedtage, for så vidt angår alle FSR-
fondene, afgørelser om godkendelse af 
partnerskabsaftaler og i forbindelse med 
frigørelse, afgørelser om ændring af 
afgørelser om vedtagelse af programmer 
og, for så vidt angår fondene, afgørelser 
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og, i forbindelse med frigørelse, afgørelser 
om ændring af afgørelser om vedtagelse af 
programmer og, for så vidt angår fondene, 
afgørelser om, hvilke regioner og 
medlemsstater der opfylder kriterierne for 
investeringer i vækst og beskæftigelse, 
afgørelser om fastsættelse af den årlige 
fordeling af forpligtelsesbevillinger til 
medlemsstaterne, afgørelser om, hvilket 
beløb der skal overføres fra de enkelte 
medlemsstaters 
samhørighedsfondstildeling til Connecting 
Europe-faciliteten, afgørelser om, hvilket 
beløb der skal overføres fra de enkelte 
medlemsstaters strukturfondstildeling til 
fødevarer til socialt dårligt stillede, 
afgørelser om vedtagelse og ændring af 
operationelle programmer, afgørelser om 
store projekter, afgørelser om fælles 
handlingsplaner, afgørelser om suspension 
af betalinger og afgørelser om finansielle 
korrektioner.

om, hvilke regioner og medlemsstater der 
opfylder kriterierne for investeringer i 
vækst og beskæftigelse, afgørelser om 
fastsættelse af den årlige fordeling af 
forpligtelsesbevillinger til 
medlemsstaterne, afgørelser om, hvilket 
beløb der skal overføres fra de enkelte 
medlemsstaters 
samhørighedsfondstildeling til Connecting 
Europe-faciliteten, afgørelser om, hvilket 
beløb der skal overføres fra de enkelte 
medlemsstaters strukturfondstildeling til 
fødevarer til socialt dårligt stillede, 
afgørelser om vedtagelse og ændring af 
operationelle programmer, afgørelser om 
store projekter, afgørelser om fælles 
handlingsplaner, afgørelser om suspension 
af betalinger og afgørelser om finansielle 
korrektioner.

Or. en

Begrundelse

I tråd med ændringsforslagene til artikel 18 og 21, som vedrører gennemførelsesretsakter.
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastsætter fælles 
bestemmelser for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond (ESF), 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL) og Den 
Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF),
som fungerer under den fælles strategiske 
ramme (i det følgende benævnt "FSR-
fondene"). Desuden fastlægges de 
nødvendige bestemmelser for at sikre FSR-
fondenes effektivitet og samordningen 
mellem fondene indbyrdes og med andre 
EU-instrumenter.

Denne forordning fastsætter fælles 
bestemmelser for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond (ESF), 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL) og Den 
Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) 
(fonde, der er omfattet af FSR). Desuden 
fastlægges de nødvendige bestemmelser 
for at sikre FSR-fondenes effektivitet og 
samordningen mellem fondene indbyrdes 
og med andre EU-instrumenter.

(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal 
ændringerne foretages alle relevante 
steder).

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på nærværende forordning 
finder definitionerne vedrørende 
finansielle instrumenter fastsat i 
finansforordningen anvendelse på 
finansielle instrumenter, der modtager 
støtte fra FSR-fondene, medmindre andet 
er fastsat i nærværende forordning.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Desuden forstås ved: I denne forordning forstås ved:

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) "fælles strategisk ramme": det 
dokument, der omsætter målsætningerne 
og målene for EU-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst til 
nøgleaktioner for FSR-fondene, og som 
for hvert tematisk mål fastlægger de 
nøgleaktioner, der skal støttes af de 
enkelte FSR-fonde, og mekanismerne til at 
sikre sammenhæng og konsekvens i FSR-
fondenes programmering i forhold til 
medlemsstaternes og Unionens 
økonomiske politikker og 
beskæftigelsespolitikker

2) "fælles strategisk ramme": en ramme, 
som koordinerer og afbalancerer 
investeringsprioriteter med henblik på at 
nå målene for EU-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst, og som for 
hvert tematisk mål fastlægger 
mekanismerne til at sikre sammenhæng og 
konsekvens i FSR-fondenes 
programmering i forhold til 
medlemsstaternes og Unionens 
økonomiske politikker og 
beskæftigelsespolitikker

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag vedrører nødvendigheden af at definere den fælles strategiske ramme, 
som anvendes i hele forordningen, på en mere sammenhængende måde.
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) “finansielle instrumenter”: 
finansielle instrumenter som defineret i 
finansforordningen, medmindre andet er 
bestemt

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag præciserer artiklens opbygning ved at medtage definitionen på 
finansielle instrumenter i definitionslisten.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) "SMV": små og mellemstore 
virksomheder, herunder 
mikrovirksomheder, som defineret i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF 
eller i senere ændringer

22) "SMV": små og mellemstore 
virksomheder, herunder 
mikrovirksomheder, som defineret i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF 

Or. en

Begrundelse

Den sidste del af definition nr. 22 er uvæsentlig set i lyset af reglen om en dynamisk 
henvisning. (En ”dynamisk henvisning”: Der er tale om en dynamisk henvisning, hvis den 
regel, der henvises til, altid skal forstås som reglen i dens eventuelt ændrede udgave).
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne og de organer, de har 
udpeget i dette øjemed, er ansvarlige for 
gennemførelsen af programmer og udfører 
deres opgaver i henhold til denne 
forordning og de fondsspecifikke regler på 
det rette territoriale niveau i 
overensstemmelse med medlemsstatens 
institutionelle, retlige og finansielle 
rammer og i overensstemmelse med denne 
forordning og de fondsspecifikke regler.

4. Medlemsstaterne og de organer, de har 
udpeget i dette øjemed, er ansvarlige for 
forberedelsen og gennemførelsen af 
programmer og udfører deres opgaver i 
henhold til denne forordning og de 
fondsspecifikke regler på det rette 
territoriale niveau i overensstemmelse med 
medlemsstatens institutionelle, retlige og 
finansielle rammer og i overensstemmelse 
med denne forordning og de 
fondsspecifikke regler.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at styrke principperne om forvaltning og partnerskab på flere niveauer, da 
disse er en forudsætning for at fastlægge og gennemføre Unionens målsætninger på en 
effektiv måde.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For henholdsvis partnerskabsaftalen og 
de enkelte programmer tilrettelægger en 
medlemsstat et partnerskab med følgende 
partnere:

1. For henholdsvis partnerskabsaftalen og 
de enkelte programmer tilrettelægger en 
medlemsstat et partnerskab med de 
kompetente regionale og lokale 
myndigheder i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 4.
Medlemsstaterne samarbejder ligeledes 
med følgende partnere:

Or. en
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Begrundelse

Udover at styrke principperne om forvaltning og partnerskab på flere niveauer er det 
nødvendigt at have en klar definition på partnere og måden, hvorpå disse vil være involveret i 
den politiske proces. Dette ændringsforslag afspejler Europa-Parlamentets holdning om, at 
lokale og regionale myndigheder bør inddrages fuldt ud i forberedelsen af 
partnerskabsaftaler samt i alle faser i forbindelse med gennemførelsen af 
samhørighedspolitikken på en struktureret og systematisk måde.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de kompetente regionale og lokale
myndigheder, bymyndigheder og andre 
offentlige myndigheder

a) andre offentlige myndigheder end de i 
første afsnit nævnte myndigheder

Or. en

Begrundelse

Udover at styrke principperne om forvaltning og partnerskab på flere niveauer er det 
nødvendigt at have en klar definition på partnere og måden, hvorpå disse vil være involveret i 
den politiske proces.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FSR-fondenes mål søges virkeliggjort 
inden for rammerne af en bæredygtig 
udvikling og Unionens fremme af målet 
om at beskytte og forbedre miljøet som 
fastsat i traktatens artikel 11 under 
hensyntagen til princippet om, at 
forureneren betaler.

FSR-fondenes mål søges virkeliggjort 
inden for rammerne af en bæredygtig 
udvikling og Unionens fremme af målet 
om at bevare, beskytte og forbedre miljøet 
som fastsat i traktatens artikel 11 og 191
under hensyntagen til princippet om, at 
forureneren betaler.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget forbedrer tekstens sammenhæng og fuldender henvisningen til traktaten 
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ved at bringe artiklens ordlyd i overensstemmelse med traktatens ordlyd.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) beskyttelse af miljøet og fremme en
ressourceeffektivitet

6) bevarelse og beskyttelse af miljøet samt
fremme af ressourceeffektivitet

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget forbedrer tekstens sammenhæng ved at bringe artiklens ordlyd i 
overensstemmelse med traktatens ordlyd.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at fremme en harmonisk, 
afbalanceret og bæredygtig udvikling af 
Unionen skal en fælles strategisk ramme 
omsætte målsætningerne og målene for 
EU-strategien for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst til nøgleaktioner for 
FSR-fondene.

Med henblik på at fremme en harmonisk, 
afbalanceret og bæredygtig udvikling af 
Unionen og nå målsætningerne og målene 
for EU-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst skal en 
fælles strategisk ramme koordinere og 
afveje investeringsprioriteterne med de 
tematiske målsætninger, som er fastsat i 
artikel 9.

Or. en

Begrundelse

Den fælles strategiske rammes centrale opgave bør være at sikre koordinering og afvejning af 
investeringsprioriteterne.
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Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 11 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for hvert tematisk mål de 
nøgleaktioner, der skal støttes af de 
enkelte FSR-fonde

udgår

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 11 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) prioriterede områder for 
samarbejdsaktiviteter for hver af FSR-
fondene, under hensyntagen til eventuelle 
makroregionale strategier og 
havområdestrategier

d) prioriterede områder for territoriale
samarbejdsaktiviteter for hver af FSR-
fondene, under hensyntagen til eventuelle 
makroregionale strategier og 
havområdestrategier, når medlemsstater 
og regioner deltager i sådanne strategier

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget præciserer karakteren af samarbejdsaktiviteterne og tilsigter at fremme 
den rolle, som makroregionale strategier og havområdestrategier spiller i de berørte 
medlemsstater og regioner.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage en delegeret retsakt i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende den fælles strategiske ramme

Den fælles strategiske ramme findes i bilag 
[X].
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senest tre måneder efter vedtagelsen af 
denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Den fælles strategiske ramme er et afgørende element i retsakten, da det afspejler politiske 
valg i forbindelse med de grundlæggende retningslinjer for samhørighedspolitikken. Brugen 
af delegerede retsakter er derfor ikke passende for vedtagelsen af retsakten, som derimod bør 
vedtages efter den almindelige lovgivningsprocedure som en del af basisretsakten i et bilag.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der sker store ændringer i EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, tager Kommissionen
spørgsmålet op til revision og vedtager, 
hvis det er relevant, en revideret fælles
strategisk ramme ved en delegeret retsakt i 
overensstemmelse med artikel 142.

Når der sker store ændringer i EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, kan Kommissionen på eget 
initiativ eller på anmodning fra Europa-
Parlamentet eller Rådet fremlægge et 
forslag om at revidere den fælles
strategiske ramme.

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Partnerskabsaftalen udarbejdes af 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
partnere, der er nævnt i artikel 5.
Partnerskabsaftalen udarbejdes i samråd 
med Kommissionen.

2. Partnerskabsaftalen udarbejdes af 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
partnere, der er nævnt i artikel 4, stk. 4, og 
artikel 5. Partnerskabsaftalen udarbejdes i 
samråd med Kommissionen.

Or. en
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Begrundelse

Det er nødvendigt at bringe artikel 13 i overensstemmelse med ændringerne i artikel 4, stk. 4.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hver medlemsstat fremsender sin 
partnerskabsaftale til Kommissionen senest 
tre måneder efter vedtagelsen af den fælles 
strategiske ramme.

4. Hver medlemsstat fremsender sin 
partnerskabsaftale til Kommissionen inden 
for seks måneder efter ikrafttrædelsen af 
denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at bringe artikel 13 i overensstemmelse med ændringerne i artikel 12.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 14 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) en analyse af skævheder og 
udviklingsbehov med henvisning til de 
tematiske mål og nøgleaktioner fastlagt i
den fælles strategiske ramme og de mål, 
der er fastsat i de landespecifikke 
henstillinger i henhold til traktatens artikel 
121, stk. 2, og de relevante 
rådshenstillinger vedtaget i henhold til 
traktatens artikel 148, stk. 4

i) en analyse af skævheder og 
udviklingsbehov med henvisning til de 
tematiske mål, den fælles strategiske 
ramme og de mål, der er fastsat i de 
landespecifikke henstillinger i henhold til 
traktatens artikel 121, stk. 2, og de 
relevante rådshenstillinger vedtaget i 
henhold til traktatens artikel 148, stk. 4

Or. en
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Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 14 – litra a – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) de vigtigste prioriterede områder for 
samarbejde under hensyntagen til 
eventuelle makroregionale strategier og
havområdestrategier

v) de vigtigste prioriterede områder for 
samarbejde under hensyntagen til 
eventuelle makroregionale strategier og 
havområdestrategier, når medlemsstater
og regioner deltager i sådanne strategier

Or. en

Begrundelse

Bidraget fra de fonde, som er omfattet af FSR i de medlemsstater og regioner, som er 
involveret i makroregionale strategier og havområdestrategier, bør fremmes.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 14 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) de ordninger, der skal sikre en integreret 
tilgang til anvendelsen af FSR-fondene til 
territorial udvikling af byområder, 
landdistrikter, kystområder og 
fiskeriområder og områder med særlige
territoriale karakteristika, navnlig 
ordningerne for anvendelse af artikel 28, 
29 og 99, eventuelt ledsaget af en liste over
de byer, der deltager i den 
byudviklingsplatform, der henvises til i 
artikel 8 i EFRU-forordningen

ii) de ordninger, der skal sikre en integreret 
tilgang til anvendelsen af FSR-fondene til 
territorial udvikling af byområder, 
landdistrikter, kystområder og 
fiskeriområder og områder med særlige 
territoriale karakteristika, navnlig 
ordningerne for anvendelse af artikel 28, 
29 og 99, ledsaget af listen over kriterierne 
for at udpege funktionelle byområder

Or. en

Begrundelse

Listen over kriterierne for at udpege funktionelle byområder har til formål at indføre øget 
fleksibilitet i ordningerne for integreret byudvikling.
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Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 14 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en integreret tilgang til at imødekomme 
de specifikke behov i de geografiske 
områder, der er mest berørte af fattigdom, 
eller hos målgrupper med størst risiko for 
forskelsbehandling eller udstødelse med 
særligt fokus på marginaliserede 
befolkningsgrupper, hvor det er relevant, 
herunder den vejledende finansielle 
tildeling for de relevante FSR-fonde

c) en integreret tilgang til at imødekomme 
de regionale demografiske udfordringer 
og de specifikke behov i de geografiske 
områder, der er mest berørte af fattigdom, 
eller hos målgrupper med størst risiko for 
forskelsbehandling eller udstødelse med 
særligt fokus på marginaliserede 
befolkningsgrupper, hvor det er relevant, 
herunder den vejledende finansielle 
tildeling for de relevante FSR-fonde

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at tackle de demografiske udfordringer, som er et af de vigtigste 
spørgsmål, som regionerne vil stå over for i fremtiden, hvilket ligeledes fremgår af ”Regioner 
2020”-dokumentet.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 14 – litra d – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) en sammenfatning af vurderingen af 
opfyldelsen af forhåndsbetingelserne og af 
de foranstaltninger, der træffes på nationalt 
og regionalt plan, og tidsplanen for deres 
gennemførelse, hvis forhåndsbetingelserne 
ikke er opfyldt

ii) en sammenfatning af vurderingen af 
opfyldelsen af forhåndsbetingelserne i 
overensstemmelse med artikel 17 og af de 
foranstaltninger, der træffes på nationalt og 
regionalt plan, og tidsplanen for deres 
gennemførelse, hvis forhåndsbetingelserne 
ikke er opfyldt

Or. en
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Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 14 – litra d – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) de foranstaltninger, der er truffet for at 
inddrage partnere, og deres rolle i 
udarbejdelsen af partnerskabsaftalen og 
statusrapporten, jf. artikel 46

iv) en vejledende liste over partnere og de 
foranstaltninger, der er truffet for at 
inddrage partnere, og deres rolle i 
udarbejdelsen af partnerskabsaftalen og 
statusrapporten, jf. artikel 46

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at styrke partnerskabsprincipperne i forbindelse med forberedelsen af 
partnerskabsaftalen og statusrapporten.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne koncentrerer støtten i 
overensstemmelse med de fondsspecifikke 
regler om aktioner, der giver den største 
merværdi i forhold til EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
og tager de udfordringer op, der peges på i
de landespecifikke henstillinger i henhold 
til traktatens artikel 121, stk. 2, og de 
relevante rådshenstillinger vedtaget i 
henhold til traktatens artikel 148, stk. 4, 
under hensyntagen til nationale og 
regionale behov.

Medlemsstaterne koncentrerer støtten i 
overensstemmelse med de fondsspecifikke 
regler om aktioner, der giver den største 
merværdi i forhold til EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst,
og som tager de udfordringer op, der peges 
på i de landespecifikke henstillinger i 
henhold til traktatens artikel 121, stk. 2, og 
de relevante rådshenstillinger vedtaget i 
henhold til traktatens artikel 148, stk. 4, og 
som samtidig tager højde for nationale og 
regionale behov og sikrer balancen 
mellem disse behov og Unionens 
målsætninger.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre, at det system af tematiske målsætninger, som Kommissionen 
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foreslår, tager højde for specifikke regionale udviklingsbehov. Formålet med 
ændringsforslaget er at sikre, at denne tematiske tilgang for programmeringen af struktur- og 
samhørighedsfondene ikke gennemføres på bekostning af den integrerede stedbaserede 
tilgang, som Europa-Parlamentet tidligere har krævet.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der fastsættes forhåndsbetingelser for de 
enkelte FSR-fonde i de fondsspecifikke 
regler.

1. Der fastsættes forhåndsbetingelser for de 
enkelte FSR-fonde i de fondsspecifikke 
regler. Forhåndsbetingelser anvendes 
kun, når der er en direkte sammenhæng 
med og indvirkning på den effektive 
gennemførelse af de fonde, som er 
omfattet af FSR.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre, at der er en direkte sammenhæng mellem den foreslåede 
forhåndsbetingelse og samhørighedspolitikken, samt at betingelsen bidrager til at fremme 
effektiviteten.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne vurderer, om de 
gældende forhåndsbetingelser er overholdt.

2. Medlemsstaterne vurderer i 
overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, om 
de gældende forhåndsbetingelser er 
overholdt.

Or. en

Begrundelse

I tråd med ændringsforslaget til artikel 4, stk. 4, er det nødvendigt at fremme 
partnerskabsprincippet.
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Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen vurderer oplysningerne 
om opfyldelsen af forhåndsbetingelserne i 
forbindelse med sin vurdering af 
partnerskabsaftalen og programmerne. Den 
kan ved vedtagelsen af et program beslutte 
at suspendere alle eller en del af de
mellemliggende betalinger til et program, 
indtil foranstaltninger for at opfylde 
forhåndsbetingelser er gennemført på 
tilfredsstillende vis. Manglende 
gennemførelse af foranstaltninger for at 
opfylde en forhåndsbetingelse inden den 
frist, der er fastsat i programmet, kan 
begrunde en suspension af betalinger fra 
Kommissionen.

5. Kommissionen vurderer oplysningerne 
om opfyldelsen af forhåndsbetingelserne i 
forbindelse med sin vurdering af 
partnerskabsaftalen og programmerne. Den 
kan ved vedtagelsen af et program beslutte 
at suspendere alle mellemliggende 
betalinger eller en del af enhver
mellemliggende betaling til et program i 
overensstemmelse med de fondsspecifikke 
regler, indtil foranstaltninger for at opfylde 
forhåndsbetingelser er gennemført på 
tilfredsstillende vis. Manglende 
gennemførelse af foranstaltninger for at 
opfylde en forhåndsbetingelse inden den 
frist, der er fastsat i programmet, kan 
begrunde en suspension af betalinger fra 
Kommissionen i overensstemmelse med de 
fondsspecifikke regler.

Or. en

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5 % af de midler, der tildeles hver FSR-
fond og hver medlemsstat, undtagen 
midler, der tildeles målet om europæiske 
territorialt samarbejde og afsnit V i 
EHFF-forordningen, udgør en 
resultatreserve, der tildeles i 
overensstemmelse med artikel 20.

udgår

Or. en



PE487.740v01-00 30/49 PR\899090DA.doc

DA

Begrundelse

Der er en risiko for, at indførelsen af en resultatreserve vil inspirere de politiske 
beslutningstagere til at fastsætte meget letopnåelige mål for at sikre midler, og dermed overse 
mere komplekse og vanskeligt målbare innovative projekter og foranstaltninger, som er mere 
værdifulde.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved gennemgangen undersøges 
realiseringen af programmernes delmål 
inden for prioriteterne på baggrund af 
oplysningerne og vurderingerne i de 
statusrapporter, medlemsstaterne 
forelægger i 2017 og 2019.

2. Ved gennemgangen undersøges 
realiseringen af programmernes delmål i 
overensstemmelse med artikel 46 inden for 
prioriteterne på baggrund af oplysningerne 
og vurderingerne i de statusrapporter, 
medlemsstaterne forelægger i 2017 og 
2019.

Or. en

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 20 udgår
Tildeling af resultatreserven

1. Hvis resultatgennemgangen i 2017 
viser, at en prioritet inden for et program 
ikke har nået de delmål, der er fastsat for 
2016, retter Kommissionen henstillinger 
til den pågældende medlemsstat.
2. På grundlag af gennemgangen i 2019 
vedtager Kommissionen en afgørelse i 
form af en gennemførelsesretsakt med 
henblik på for hver FSR-fond og hver 
medlemsstat at fastslå de programmer og 
prioriteter, for hvilke delmålene er nået. 
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Medlemsstaterne foreslår en fordeling af 
resultatreserven til de programmer og 
prioriteter, der er anført i den pågældende 
kommissionsafgørelse. Kommissionen 
godkender ændringen af de pågældende 
programmer i overensstemmelse med 
artikel 26. Hvis en medlemsstat ikke 
forelægger oplysningerne i 
overensstemmelse med artikel 46, stk. 2 og 
3, tildeles resultatreserven for de 
pågældende programmer og prioriteter 
ikke.
3. Hvis en resultatgennemgang 
dokumenterer, at en prioritet ikke har 
realiseret de delmål, der er fastsat i 
resultatrammen, kan Kommissionen 
suspendere en mellemliggende betaling 
eller en del deraf til en prioritet under et 
operationelt program efter den procedure, 
der er fastsat i de fondsspecifikke regler.
4. Hvis Kommissionen på grundlag af en 
gennemgang af den endelige rapport om 
gennemførelsen af programmet 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 prioriteter i 
overensstemmelse med de fondsspecifikke 
regler. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende de kriterier og den metode, der 
anvendes til at fastlægge, hvilket niveau 
af finansiel korrektion der skal anvendes.
5. Stk. 2 gælder ikke for programmer 
under målet om europæisk territorialt 
samarbejde og afsnit V i EHFF-
forordningen.

Or. en

Begrundelse

Er i tråd med ændringsforslaget til artikel 18.
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Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21 udgår
Betingelser vedrørende samordningen af 
medlemsstaternes økonomiske politikker

1. Kommissionen kan anmode en 
medlemsstat om at revidere og foreslå 
ændringer af sin partnerskabsaftale og de 
relevante programmer, hvis det er 
nødvendigt:
(a) for at understøtte gennemførelsen af 
en henstilling fra Rådet, der er rettet til 
den pågældende medlemsstat, og som er 
vedtaget i overensstemmelse med 
traktatens artikel 121, stk. 2, og/eller 
artikel 148, stk. 4, eller for at understøtte 
gennemførelsen af foranstaltninger, der 
er henvendt til den pågældende 
medlemsstat, og som er vedtaget i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
136, stk. 1
(b) for at understøtte gennemførelsen af 
en henstilling fra Rådet, der er rettet til 
den pågældende medlemsstat, og som er 
vedtaget i overensstemmelse med 
traktatens artikel 126, stk. 7
(c) for at understøtte gennemførelsen af 
en henstilling fra Rådet, der er rettet til 
den pågældende medlemsstat, og som er 
vedtaget i overensstemmelse med artikel 7, 
stk. 2, i forordning (EU) nr. .../2011 [om 
forebyggelse og korrektion af 
makroøkonomiske ubalancer], forudsat at 
ændringerne anses for at være 
nødvendige for at korrigere de 
makroøkonomiske ubalancer, or
(d) for at maksimere de disponible FSR-
fondes virkninger for vækst og 
konkurrenceevne, jf. stk. 4, hvis en 
medlemsstat opfylder en af følgende 
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betingelser:
(i) Den får stillet finansiel støtte fra 
Unionen til rådighed i medfør af 
forordning (EU) nr. 407/2010.
(ii) Den får stillet mellemfristet finansiel 
støtte til rådighed i medfør af Rådets 
forordning (EF) nr. 332/2002.
(iii) den får stillet finansiel støtte til 
rådighed i form af et ESM-lån i 
overensstemmelse med traktaten om 
oprettelse af den europæiske 
stabiliseringsmekanisme.
2. Medlemsstaten forelægger efter højst 
en måned et forslag til ændring af 
partnerskabsaftalen og de relevante 
programmer. Kommissionen fremsætter 
om nødvendigt bemærkninger højst en 
måned efter forelæggelsen af 
ændringerne, og medlemsstaten 
genfremlægger i så fald et forslag efter 
højst en måned.
3. Hvis Kommissionen ikke har fremsat 
bemærkninger, eller hvis der er taget 
hensyn til dens bemærkninger på 
tilfredsstillende vis, vedtager 
Kommissionen hurtigst muligt en 
afgørelse om godkendelse af ændringerne 
af partnerskabsaftalen og de relevante 
programmer.
4. Uanset stk. 1 kan Kommissionen, hvis 
en medlemsstat får stillet finansiel støtte 
til rådighed i henhold til stk. 1, litra d), og 
støtten er knyttet til et tilpasningsprogram, 
uden forslag fra medlemsstaten ændre 
partnerskabsaftalen og programmerne 
med henblik på at maksimere de 
disponible FSR-fondes virkninger for 
vækst og konkurrenceevne. For at sikre 
en effektiv gennemførelse af 
partnerskabsaftalen og de relevante 
programmer inddrages Kommissionen i 
forvaltningen heraf, således som det er 
angivet i tilpasningsprogrammet eller det 
aftalememorandum, der er undertegnet 
med den pågældende medlemsstat.
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5. Hvis medlemsstaten ikke imødekommer 
Kommissionens anmodning, jf. stk. 1, 
eller ikke efter højst en måned på 
tilfredsstillende vis besvarer 
Kommissionens bemærkninger, jf. stk. 2, 
kan Kommissionen senest tre måneder 
efter fremsættelsen af sine bemærkninger 
vedtage en afgørelse i form af en 
gennemførelsesretsakt, som suspenderer 
en del af eller alle betalingerne til de 
pågældende programmer.
6. Kommissionen suspenderer ved hjælp 
af gennemførelsesretsakter en del af eller 
alle betalingerne og forpligtelserne til de 
pågældende programmer, hvis:
(a) Rådet beslutter, at medlemsstaten ikke 
efterkommer de særlige foranstaltninger, 
Rådet har vedtaget i henhold til traktatens 
artikel 136, stk. 1
(b) Rådet i henhold til traktatens artikel 
126, stk. 8, eller artikel 126, stk. 11, 
beslutter, at den pågældende medlemsstat 
ikke har truffet effektive foranstaltninger 
for at rette op på sit uforholdsmæssigt 
store underskud
(c) Rådet i overensstemmelse med artikel 
8, stk. 3, i forordning (EU) nr. .../2011 
[om forebyggelse og korrektion af 
makroøkonomiske ubalancer] 
konkluderer, at medlemsstaten ad to på 
hinanden følgende omgange ikke har 
forelagt en tilfredsstillende korrigerende 
handlingsplan, eller hvis Rådet vedtager 
en afgørelse om manglende opfyldelse af 
kravene, jf. artikel 10, stk. 4, i nævnte 
forordning 
(d) Kommissionen konkluderer, at 
medlemsstaten ikke har truffet 
foranstaltninger til at gennemføre det 
tilpasningsprogram, der er omhandlet i 
forordning (EU) nr. 407/2010 eller (EF) 
nr. 332/2002, og som konsekvens heraf 
beslutter ikke at tillade udbetaling af den 
finansielle støtte, der er ydet til den 
pågældende medlemsstat, or
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(e) bestyrelsen for den europæiske 
stabiliseringsmekanisme konkluderer, at 
betingelsen knyttet til en finansiel støtte til 
rådighed i form af et ESM-lån til den 
pågældende medlemsstat ikke er opfyldt, 
og som en konsekvens heraf beslutter ikke 
at udbetale den stabilitetsstøtte, der er ydet 
til den.
7. Når Kommissionen beslutter at 
suspendere alle eller en del af 
betalingerne eller forpligtelserne, jf. 
henholdsvis stk. 5 og 6, sikrer den, at 
suspensionen er i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet og effektiv, 
under hensyntagen til den pågældende 
medlemsstats økonomiske og sociale 
forhold og under overholdelse af 
princippet om ligebehandling af 
medlemsstaterne, især hvad angår 
suspensionens virkninger for den 
pågældende medlemsstats økonomi.
8. Kommissionen ophæver straks 
suspensionen af betalinger og 
forpligtelser, hvis medlemsstaten har 
foreslået ændringer af 
partnerskabsaftalen og de relevante 
programmer ifølge Kommissionens 
anmodning og Kommissionen har 
godkendt ændringerne, og, hvis det er 
relevant:
(a) Rådet har besluttet, at medlemsstaten 
efterkommer de særlige foranstaltninger, 
Rådet har vedtaget i henhold til traktatens 
artikel 136, stk. 1
(b) proceduren vedrørende 
uforholdsmæssigt store underskud er 
suspenderet, jf. artikel 9 i forordning (EF) 
nr. 1467/97, eller Rådet i henhold til 
traktatens artikel 126, stk. 12, har 
besluttet at ophæve afgørelsen om, at der 
foreligger ent uforholdsmæssigt stort 
overskud 
(c) Rådet i overensstemmelse med artikel 
8, stk. 2, i forordning (EU) nr. [...] [EIP-
forordningen] har godkendt den 
korrigerende handlingsplan, som den 
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pågældende medlemsstat har forelagt, 
eller proceduren i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store ubalancer er 
suspenderet, jf. artikel 10, stk. 5, i nævnte 
forordning, eller Rådet har afsluttet 
proceduren i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store ubalancer, jf. 
artikel 11 i nævnte forordning
(d) Kommissionen har konkluderet, at 
medlemsstaten har truffet 
foranstaltninger til at gennemføre det 
tilpasningsprogram, der er omhandlet i 
forordning (EU) nr. 407/2010 eller (EF) 
nr. 332/2002, og som konsekvens heraf 
har tilladt udbetaling af den finansielle 
støtte, der er ydet til den pågældende 
medlemsstat, eller or
(e) bestyrelsen for den europæiske 
stabiliseringsmekanisme har konkluderet, 
at betingelsen knyttet til en finansiel støtte 
til rådighed i form af et ESM-lån til den 
pågældende medlemsstat er opfyldt, og 
som en konsekvens heraf besluttet at 
udbetale den stabilitetsstøtte, der er ydet til 
den.
Samtidig beslutter Rådet efter forslag fra 
Kommissionen at genopføre de 
suspenderede forpligtelser på budgettet, jf. 
artikel 8 i Rådets forordning (EU) nr. [...] 
om fastlæggelse af den flerårige 
finansielle ramme for årene 2014-2020.

Or. en

Begrundelse

Der er ikke nogen direkte sammenhæng mellem de regionale politiske resultater og en 
medlemsstats makroøkonomiske resultater. De foreslåede makroøkonomiske betingelser er 
derfor ikke acceptable. Dette ville indebære, at regioner ville blive straffet for, at 
procedurerne i forbindelse med den økonomiske styring ikke overholdes på nationalt plan. 
Pålæggelse af yderligere sanktioner ville kunne forværre situationen for de lande, som 
allerede kæmper med makroøkonomiske problemer.
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Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Programmerne udarbejdes af 
medlemsstaterne eller en af 
medlemsstaterne udpeget myndighed i 
samarbejde med partnerne.

2. Programmerne udarbejdes af 
medlemsstaterne eller en af 
medlemsstaterne udpeget myndighed i 
samarbejde med de i artikel 5 anførte 
partnere.

Or. en

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne forelægger 
programmerne samtidig med
partnerskabsaftalen; dette gælder dog ikke 
programmer vedrørende europæisk 
territorialt samarbejde, som fremlægges 
senest seks måneder efter godkendelsen af 
den fælles strategiske ramme. Alle 
programmer skal ledsages af en 
forhåndsevaluering, jf. artikel 48.

3. Medlemsstaterne forelægger 
programmerne inden for tre måneder efter 
vedtagelsen af partnerskabsaftalen; dette 
gælder dog ikke programmer vedrørende 
europæisk territorialt samarbejde, som 
fremlægges senest ni måneder efter
ikrafttrædelsen af denne forordning. Alle 
programmer skal ledsages af en 
forhåndsevaluering, jf. artikel 48.

Or. en

Begrundelse

En samtidig vedtagelse af partnerskabsaftalen og de operationelle programmer anses ikke for 
mulig i betragtning af den tid, som er nødvendig for at engagere partnerne tilstrækkeligt i de 
operative programmer. 
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Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Forhåndsvurderingen er grundlaget for at indføre finansielle instrumenter, hvorfor det er 
nødvendigt at sikre klare regler som en del af basisretsakten. Det er desuden nødvendigt, at 
der rettidigt udarbejdes klare bestemmelser, således at aktørerne kan påbegynde arbejdet 
med at indføre finansielle instrumenter for den næste periode.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Forhåndsvurderingen er grundlaget for at indføre finansielle instrumenter, hvorfor det er 
nødvendigt at sikre klare regler som en del af basisretsakten. Det er desuden nødvendigt, at 
der rettidigt udarbejdes klare bestemmelser, således at aktørerne kan påbegynde arbejdet 
med at indføre finansielle instrumenter for den næste periode.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kapitalressourcer, der tilbagebetales til 
finansielle instrumenter fra investeringer 
eller fra frigørelsen af midler afsat til 

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

garantiaftaler, og som kan henføres til 
støtten fra FSR-fondene, genanvendes til 
yderligere investeringer gennem samme 
eller andre finansielle instrumenter i 
overensstemmelse med de tematiske og 
specifikke mål i 
programmet/programmerne.

Or. en

Begrundelse

Eftersom termen “mål” ikke er defineret i denne forordning, er det nødvendigt at erstatte 
denne med en ordlyd, som er specifik for denne forordning. Ændringsforslaget tilsigter 
endvidere at sikre, at genanvendelsen af midler frem til afslutningen hænger nøje sammen 
med de tematiske og specifikke mål i programmet/programmerne.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) yderligere investeringer gennem samme 
eller andre finansielle instrumenter i 
overensstemmelse med de tematiske og 
specifikke mål i 
programmet/programmerne.

Or. en

Begrundelse

Er i tråd med ændringsforslaget til artikel 38, stk. 1.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
kapitalressourcer og indtjening og andre 
indtægter eller afkast, som kan henføres til 

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

støtte fra FSR-fondene til det finansielle 
instrument, anvendes i overensstemmelse 
med de tematiske og specifikke mål for 
programmet i en periode på mindst ti år 
efter afslutningen af programmet.

Or. en

Begrundelse

Eftersom termen “mål” ikke er defineret i denne forordning, er det nødvendigt at erstatte 
denne med en ordlyd, som er specifik for denne forordning. Ændringsforslaget tilsigter 
endvidere at sikre, at genanvendelsen af midler frem til afslutningen hænger nøje sammen 
med de tematiske og specifikke mål i programmet.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Overvågningsudvalget sammensættes af 
repræsentanter for 
forvaltningsmyndigheden, eventuelle 
bemyndigede organer og repræsentanter 
for de involverede partnere i 
overensstemmelse med artikel 5. Hvert 
medlem af overvågningsudvalget har 
stemmeret.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at sikre, at overvågningsudvalget fungerer effektivt, og at de 
relevante partneres roller fremmes.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De årlige rapporter skal indeholde 
oplysninger om gennemførelsen af 

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

programmet og dets prioriteter med 
henvisning til de finansielle data, fælles og 
programspecifikke indikatorer og 
kvantificerede målværdier, herunder 
ændringer i resultatindikatorer, og delmål 
fastlagt i resultatrammen. De fremlagte 
data skal referere til værdier for indikatorer 
for fuldt gennemførte operationer samt for 
udvalgte operationer. De skal desuden 
beskrive de foranstaltninger, der er truffet 
for at opfylde forhåndsbetingelserne i 
overensstemmelse med artikel 17 og 
eventuelle faktorer, der påvirker 
programmets resultat, samt de korrigerende 
foranstaltninger, der er truffet.

Or. en

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) bidraget til EU-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst under 
hensyntagen til de udvalgte tematiske mål 
og prioriteter og nationale og regionale 
behov, samtidig med, at balancen mellem 
disse behov og Unionens målsætninger 
sikres 

Or. en

Begrundelse

Forhåndsvurderingen bør i tråd med ændringsforslaget til artikel 16 og med henblik på at 
gøre det muligt at vurdere politikkens bidrag til EU 2020-målene også tage højde for, 
hvorvidt der er blevet taget hensyn til specifikke regionale udviklingsbehov. 
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Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 3 – litra m a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ma) de foranstaltninger, som er iværksat 
med henblik på at involvere partnerne i 
overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, og 
artikel 5

Or. en

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) moms. Momsbeløb er dog 
støtteberettigede, når de ikke kan blive 
tilbagebetalt i henhold til national 
momslovgivning og er betalt af andre 
støttemodtagere end ikke-afgiftspligtige 
person, som defineret i artikel 13, stk. 1, 
første afsnit, i direktiv 2006/112/EF, 
forudsat at de pågældende momsbeløb 
ikke er afholdt i forbindelse med levering 
af infrastruktur.

c) moms. Momsbeløb er dog 
støtteberettigede, når de ikke kan blive 
tilbagebetalt i henhold til national 
momslovgivning.

Or. en

Begrundelse

Ikke-refunderbar moms bør være støtteberettiget for at hjælpe støttemodtagere og regioner 
med at realisere de samhørighedspolitiske målsætninger under den nuværende finansielle 
krise.
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Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ophør med eller flytning af en 
produktionsaktivitet

a) ophør med eller flytning af en 
produktionsaktivitet, bortset fra når 
flytning sker inden for samme region

Or. en

Begrundelse

Flytning inden for samme region bør anses for en undtagelse, da investeringen fortsat
kommer den pågældende region til gode.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvad angår resultatreserven følger 
budgetforpligtelsen efter Kommissionens 
afgørelse om vedtagelse af programmet.

udgår

Or. en

Begrundelse

Er i tråd med ændringsforslaget til artikel 18.

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. 5 % af midlerne til målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse 
udgør resultatreserven, som fordeles i 
overensstemmelse med artikel 20.

udgår
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Or. en

Begrundelse

Er i tråd med ændringsforslaget til artikel 18.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Et operationelt program omfatter 
prioriterede felter. Et prioriteret felt kan
vedrøre en eller flere kategorier af 
regioner eller kombinere en eller flere 
komplementære investeringsprioriteter fra 
forskellige tematiske mål og fonde i 
overensstemmelse med de fondsspecifikke 
regler.

Or. en

Begrundelse

Der foreslås en ægte flerfondstilgang, som tilbyder medlemsstaterne, regionerne og de lokale 
myndigheder fuld fleksibilitet i forbindelse med udformningen af deres programmer med 
henblik på at gøre det muligt for dem at realisere de samhørighedspolitiske mål og Unionens 
målsætninger på bedste vis.

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 2 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) en begrundelse for valget af tematiske 
mål og modsvarende investeringsprioriteter 
under hensyntagen til partnerskabsaftalen 
og resultaterne af forhåndsevalueringen

ii) en begrundelse for valget af tematiske 
mål og modsvarende investeringsprioriteter 
under hensyntagen til partnerskabsaftalen 
og resultaterne af forhåndsevalueringen 
samt, om nødvendigt, til regionens 



PE487.740v01-00 46/49 PR\899090DA.doc

DA

udviklingsbehov

Or. en

Begrundelse

I tråd med ændringsforslaget til artikel 16 er det vigtigt at sikre, at specifikke regionale 
udviklingsbehov tages i betragtning i strategien for de operationelle programmers bidrag til
Europa 2020-strategien.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 2 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) listen over byer, hvor integrerede 
aktioner for bæredygtig byudvikling vil 
blive gennemført, den vejledende årlige 
tildeling af EFRU-støtte til disse aktioner, 
herunder midlerne uddelegeret til byer med 
henblik på forvaltning i henhold til artikel 
7, stk. 2, i forordning (EU) nr. [EFRU] og 
den vejledende årlige tildeling af ESF-
støtte til integrerede aktioner

iii) en vejledende liste over funktionelle 
byområder i overensstemmelse med 
kriterierne i artikel 14, litra b), nr. ii, hvor 
integrerede aktioner for bæredygtig 
byudvikling vil blive gennemført, den 
vejledende årlige tildeling af EFRU-støtte 
til disse aktioner, herunder midlerne 
uddelegeret til byer med henblik på 
forvaltning i henhold til artikel 7, stk. 2, i 
forordning (EU) nr. [EFRU] og den 
vejledende årlige tildeling af ESF-støtte til 
integrerede aktioner

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt, at der gives tilstrækkelig tid til at udarbejde vejledende lister i de 
operationelle programmer, som er baseret på kriterierne i partnerskabsaftalerne. Derfor 
afhænger indføjelsen af denne liste i de operationelle programmer af vedtagelsen af 
ændringsforslaget til artikel 23, som har til formål at gøre det muligt at fremlægge de 
operationelle programmer højst tre måneder efter godkendelsen af partnerskabsaftalen.
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Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 2 – litra c – nr. vi

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) om nødvendigt bidraget fra de planlagte
interventioner hen imod makroregionale 
strategier og havområdestrategier

vi) bidraget fra de planlagte interventioner 
hen imod makroregionale strategier og 
havområdestrategier, når medlemsstater 
og regioner deltager i sådanne strategier

Or. en

Begrundelse

I tråd med ændringsforslaget til artikel 11 bør bidraget fra de fonde, som er omfattet af FSR i 
de medlemsstater og regioner, der er involveret i makroregionale strategier og 
havområdestrategier, fremmes.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 2 – nr. e – litra ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) for hver forhåndsbetingelse fastlagt i 
overensstemmelse med bilag IV, som ikke 
er opfyldt på datoen for forelæggelsen af 
partnerskabsaftalen og det operationelle 
program, en beskrivelse af
foranstaltningerne for at opfylde 
forhåndsbetingelsen og en tidsplan for 
gennemførelse deraf

ii) for hver relevant forhåndsbetingelse 
fastlagt i overensstemmelse med artikel 17 
og bilag IV, som ikke er opfyldt på datoen 
for forelæggelsen af partnerskabsaftalen og 
det operationelle program, en beskrivelse 
af de foranstaltninger, som skal træffes på 
nationalt og regionalt plan, og en tidsplan 
for gennemførelse deraf med henblik på at 
sikre, at disse opfyldes inden for to år 
efter vedtagelsen af partnerskabsaftalen 
eller senest den 31. december 2016 
afhængig af, hvilken dato der er den 
tidligste, 

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at bringe bestemmelserne på linje med bestemmelserne i artikel 17 om 
forhåndsbetingelser.
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Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 2 – litra g– nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) en tabel, som for hele 
programmeringsperioden, for det 
operationelle program og for hvert 
prioriteret felt angiver den samlede 
støttebevilling fra fondene og den nationale 
medfinansiering. Hvis den nationale 
medfinansiering består af offentlig og 
privat samfinansiering, angiver tabellen en 
vejledende fordeling mellem de to typer af 
midler. Til orientering fremgår EIB's 
påtænkte deltagelse af tabellen

ii) en tabel, som for hele 
programmeringsperioden, for det 
operationelle program og for hvert 
prioriteret felt angiver den samlede 
støttebevilling fra fondene og den nationale 
medfinansiering. For prioriterede felter, 
som vedrører mere end en 
regionskategori, angiver tabellen de 
forskellige beløb fra hver specifik fond og 
de respektive medfinansierede beløb for 
hver regionskategori.    For prioriterede 
felter, som kombinerer 
investeringsprioriteringer fra forskellige 
tematiske målsætninger, angiver tabellen 
de forskellige beløb fra de specifikke 
fonde og de respektive medfinansierede 
beløb for hver regionskategori. Hvis den 
nationale medfinansiering består af 
offentlig og privat samfinansiering, angiver 
tabellen en vejledende fordeling mellem de 
to typer af midler. Til orientering fremgår 
EIB's påtænkte deltagelse af tabellen

Or. en



PR\899090DA.doc 49/49 PE487.740v01-00

DA

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 113 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Forudsat at princippet om adskillelse af 
funktionerne er overholdt, kan 
forvaltningsmyndigheden, 
attesteringsmyndigheden, hvis en sådan 
findes, og revisionsmyndigheden, for så vidt 
angår målet om investeringer i vækst og 
beskæftigelse, være en del af samme 
offentlige myndighed eller organ. For 
operationelle programmer, for hvilke den 
samlede støtte fra fondene overstiger 
250 000 000 EUR, må 
revisionsmyndigheden dog ikke være en del 
af samme offentlige myndighed eller organ 
som forvaltningsmyndigheden.

5. Forudsat at princippet om adskillelse af 
funktionerne er overholdt, kan 
forvaltningsmyndigheden, 
attesteringsmyndigheden, hvis en sådan 
findes, og revisionsmyndigheden, for så vidt 
angår målet om investeringer i vækst og 
beskæftigelse, være en del af samme 
offentlige myndighed eller organ. For 
operationelle programmer, for hvilke den 
samlede støtte fra fondene overstiger 250 
000 000 EUR, må revisionsmyndigheden 
dog ikke være en del af samme offentlige 
myndighed eller organ som 
forvaltningsmyndigheden, medmindre 
Kommissionen i den foregående 
programmeringsperiode har fastslået, at 
medlemsstatens revisionsudtalelse er 
pålidelig.

Or. en

Begrundelse

Kravet om, at revisionsmyndigheden ikke må være en del af samme offentlige myndighed eller 
organ som forvaltningsmyndigheden, således som det fremgår af artikel 113, stk. 5, ville 
medføre unødvendige risici for velfungerende systemer og øge de administrative byrder. 


