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*** 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 hvoraf Kommissionen har forelagt forslaget (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 25. april 
20122,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af [...],

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget 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 
(A7-0335/2011),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette 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 

                                               
1 EUT C 47 af 17.2.2011, s. 1.
2 EUT C 0, 0.0.0000, s. 0/Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Titel 1 – titel

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, 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 

(9) For henholdsvis partnerskabsaftalen og 
de enkelte programmer bør en medlemsstat 
tilrettelægge et partnerskab ved at indgå en 
partnerskabsaftale med de kompetente 
regionale og lokale myndigheder. 
Desuden bør medlemsstaterne i 
overensstemmelse med deres 
institutionelle, retlige og finansielle 
rammebestemmelser samarbejde med
økonomiske interesseorganisationer og 
arbejdsmarkedets parter, andre offentlige 
myndigheder og organer, der repræsenterer 
civilsamfundet, herunder miljøpartnere, 
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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.

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 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 og 5 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 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Som led i sin indsats for at fremme 
økonomisk, territorial og social 
samhørighed bør Unionen på alle FSR-
fondenes gennemførelsesstadier tilstræbe 
at fjerne uligheder og fremme ligestilling 
mellem mænd og kvinder samt bekæmpe 
forskelsbehandling på grundlag af køn, 
race eller etnisk oprindelse, religion eller 
tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering.

(11) Som led i sin indsats for at fremme 
økonomisk, territorial og social 
samhørighed bør Unionen på alle stadier 
ved gennemførelsen af de fonde, der er 
omfattet af FSR, tilstræbe at fjerne 
uligheder og fremme ligestilling mellem 
mænd og kvinder samt bekæmpe 
forskelsbehandling på grundlag af køn, 
race eller etnisk oprindelse, religion eller 
tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering i overensstemmelse med artikel 
2 i traktaten om Den Europæiske Union, 
artikel 10 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde og artikel 21 i 
chartret om grundlæggende rettigheder.
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Or. en

Begrundelse

Social inklusion og ikke-forskelsbehandling bør indarbejdes i FSR-forordningen under 
hensyntagen til forpligtelserne i TEU, TEUF og chartret om grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag 4

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 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.

(12) Målene for de fonde, som er omfattet 
af FSR, 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 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 delegeret retsakt.

Or. en

Begrundelse

Er i tråd med ændringsforslagene til artikel 8 og 9.

Ændringsforslag 5

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 

(14) Med henblik på at opfylde 
målsætningerne og målene i EU's strategi 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst bør den fælles strategiske ramme 
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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.

koordinere og afbalancere 
investeringsprioriteterne med de tematiske 
mål, som er specifikke for de fonde, der er 
omfattet af FSR, og som er 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 de fonde, som er 
omfattet af FSR, med andre relevante EU-
politikker og -instrumenter. Den fælles 
strategiske ramme bør findes i et bilag til 
denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til artikel 10-12.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Der bør udvikles snævre synergier 
mellem de fonde, som er omfattet af FSR, 
og Horisont 2020 med henblik på at styrke 
de nationale og regionale aktørers 
forsknings- og innovationskapacitet i 
forbindelse med strategier for intelligent 
specialisering og målsætningen om at 
skabe en "genvej til topkvalitet". 
Princippet om topkvalitet bør udgøre et 
centralt element ved udvikling af 
synergier mellem på den ene side 
samhørighedspolitikken og på den anden 
side politikkerne vedrørende forskning og 
udvikling samt innovation.

Or. en
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Begrundelse

For at øge EU-politikkernes effekt bør der udvikles snævre synergier, navnlig med hensyn til 
komplementariteterne mellem samhørighedspolitikken og forsknings- og udviklingspolitikken.

Ændringsforslag 7

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 
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.

(16) På grundlag af den fælles strategiske 
ramme bør den enkelte medlemsstat i 
samarbejde med sine partnere og i samråd 
med Kommissionen udarbejde en 
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 de fonde, som er 
omfattet af FSR, og redegøre for 
ordningerne for at sikre en effektiv 
gennemførelse af de fonde, som er 
omfattet af FSR.

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 8

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. 

(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. 
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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.

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 de fonde, som 
er omfattet af FSR. Kommissionen bør 
vurdere oplysningerne fra 
medlemsstaterne vedrørende opfyldelsen 
af forhåndsbetingelserne 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 i 
overensstemmelse med fondsspecifikke 
bestemmelser.

Or. en

Begrundelse

Er i tråd med ændringsforslaget til artikel 17.

Ændringsforslag 9

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 

(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.
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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.

Or. en

Begrundelse

Er i tråd med ændringsforslaget til artikel 18.

Ændringsforslag 10

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 

(19) En tættere forbindelse mellem 
samhørighedspolitikken og Unionens 
økonomiske styring vil sikre, at 
effektiviteten af udgifterne under de 
fonde, som er omfattet af FSR,
understøttes af forsvarlige økonomiske 
politikker, og at de fonde, som er omfattet 
af FSR, 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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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.

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 11

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Der bør foretages efterfølgende 
evalueringer for at vurdere effektiviteten af 
fondene og deres indvirkning på FSR-
fondenes overordnede mål og EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst.

(35) Der bør foretages efterfølgende 
evalueringer for at vurdere effektiviteten af
de fonde, som er omfattet af FSR, og 
deres indvirkning på de overordnede mål 
for fondene og EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. 
På grundlag af efterfølgende evalueringer 
bør Kommissionen udarbejde en 
sammenfattende evalueringsrapport for 
hver fond.

Or. en

Begrundelse

Er i tråd med ændringsforslaget til artikel 50.
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Ændringsforslag 12

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 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 ændringsforslaget til artikel 4, stk. 4.

Ændringsforslag 13

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
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Begrundelse

Er i tråd med ændringsforslaget til artikel 18.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(70) Det er vigtigt, at offentligheden får 
kendskab til EU-fondenes resultater. 
Borgerne har ret til at vide, hvordan 
Unionens økonomiske midler investeres. 
Ansvaret for at sikre, at offentligheden får 
relevante oplysninger, bør ligge hos både 
forvaltningsmyndighederne og 
støttemodtagerne. For at sikre en mere 
effektiv kommunikation til den brede 
offentlighed og kraftigere synergieffekter 
mellem de kommunikationsaktiviteter, der 
foregår på Kommissionens initiativ, skal de 
midler, der afsættes til 
kommunikationsforanstaltninger i henhold 
til denne forordning, også bidrage til den 
samlede kommunikation om Den 
Europæiske Unions politiske prioriteringer, 
i det omfang de vedrører de overordnede 
målsætninger i denne forordning.

(70) Det er vigtigt, at offentligheden får 
kendskab til EU-fondenes resultater. 
Borgerne har ret til at vide, hvordan 
Unionens økonomiske midler investeres. 
Ansvaret for at sikre, at offentligheden får 
relevante oplysninger, bør ligge hos både 
forvaltningsmyndighederne, 
støttemodtagerne og EU's institutioner og 
rådgivende organer. For at sikre en mere 
effektiv kommunikation til den brede 
offentlighed og kraftigere synergieffekter 
mellem de kommunikationsaktiviteter, der 
foregår på Kommissionens initiativ, skal de 
midler, der afsættes til 
kommunikationsforanstaltninger i henhold 
til denne forordning, også bidrage til den 
samlede kommunikation om Den 
Europæiske Unions politiske prioriteringer, 
i det omfang de vedrører de overordnede 
målsætninger i denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Er i tråd med ændringsforslaget til artikel 105.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 73

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(73) Det er nødvendigt at fastlægge, hvilke 
elementer der skal lægges til grund for 

(73) Det er nødvendigt at fastlægge, hvilke 
elementer der skal lægges til grund for 
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gradueringen af fondenes 
medfinansieringssats til de operationelle 
programmer, navnlig for at øge EU-
midlernes multiplikatoreffekt. Det er 
endvidere nødvendigt at fastsætte lofter for 
medfinansieringssatserne pr. 
regionskategori for at sikre, at princippet 
om samfinansiering overholdes ved hjælp 
af et passende niveau for den nationale
støtte.

gradueringen af fondenes 
medfinansieringssats til de operationelle 
programmer, navnlig for at øge EU-
midlernes multiplikatoreffekt. Det er 
endvidere nødvendigt at fastsætte lofter for 
medfinansieringssatserne pr. 
regionskategori for at sikre, at princippet 
om samfinansiering overholdes ved hjælp 
af et passende niveau for både offentlig og 
privat national støtte.

Or. en

Begrundelse

Er i tråd med ændringsforslaget til artikel 24.

Ændringsforslag 16

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 
årlige rater), fastlæggelsen af den faste 
takst for indtægtsskabende aktiviteter, 
medlemsstaternes forpligtelser vedrørende 

(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, 
den anvendte metode ved fremskaffelse af 
oplysninger om støtten til målene 
vedrørende klimaforandringer, kriterierne 
for 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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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 hensigtsmæssige 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, 
reglerne om brug af data, der er indsamlet 
under revisioner, kriterierne for 
godkendelse af forvaltningsmyndigheder 
og attesteringsmyndigheder, fastsættelse af, 
hvilke datamedier der kan betragtes som 
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 
hensigtsmæssige høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau.

Or. en

Begrundelse

Er i tråd med ændringsforslagene til artikel 2, 8, 12, 18, 32, 33, 34, 114, 116 og 132, som 
vedrører delegation af beføjelse.

Ændringsforslag 17

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 og afgørelser om 
suspension af betalinger i forbindelse med 
medlemsstaternes økonomiske politikker 
og, for så vidt angår fondene, afgørelser 
om vedtagelse af afgørelser under 

(90) For så vidt angår alle de fonde, som 
er omfattet af FSR, bør Kommissionen 
have beføjelser til ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter at vedtage 
afgørelser om godkendelse af 
partnerskabsaftaler, afgørelser om tildeling 
af resultatreserven og afgørelser om 
suspension af betalinger i forbindelse med 
medlemsstaternes økonomiske politikker 
og, for så vidt angår fondene, afgørelser 
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operationelle programmer om godkendelse 
af store projekter, afgørelser om 
suspension af betalinger og afgørelser om 
finansielle korrektioner.

om vedtagelse af afgørelser under 
operationelle programmer om godkendelse 
af store projekter, afgørelser om 
suspension af betalinger og afgørelser om 
finansielle korrektioner.

Or. en

Begrundelse

Er i tråd med ændringsforslagene til artikel 18 og 21, som vedrører gennemførelsesretsakter.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 91

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(91) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning bør 
gennemførelsesbeføjelserne for så vidt 
angår metodologien for målene 
vedrørende klimaforandringer, 
standardvilkår og -betingelser for 
overvågning af finansielle instrumenter, 
ensartede betingelser for overvågning og 
fremlæggelse af overvågningsoplysninger
for finansielle instrumenter, metoden til 
beregning af nettoindtægter fra 
indtægtsskabende projekter, det 
elektroniske system for dataudveksling 
mellem medlemsstaten og Kommissionen, 
modellen for operationelle programmer for 
fondene, nomenklaturen over 
interventionskategorierne, formatet for 
oplysninger om store projekter og den 
metode, der skal anvendes til at udføre 
cost-benefit-analysen af store projekter, 
modellen for den fælles handlingsplan, 
modellen for de årlige og de endelige 
gennemførelsesrapporter, visse tekniske 
karakteristika ved informations- og pr-
foranstaltninger og relaterede instrukser, 
regler om udveksling af oplysninger 
mellem støttemodtagere og bemyndigede 
organer, modellen for 

(91) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning bør 
gennemførelsesbeføjelserne for så vidt 
angår standardvilkår og -betingelser for 
overvågning af finansielle instrumenter, 
modellerne for overvågning og 
rapportering om finansielle instrumenter, 
metoden til beregning af nettoindtægter fra 
indtægtsskabende projekter, det 
elektroniske system for dataudveksling 
mellem medlemsstaten og Kommissionen, 
modellen for operationelle programmer for 
fondene, nomenklaturen over 
interventionskategorierne, formatet for 
oplysninger om store projekter og den 
metode, der skal anvendes til at udføre 
cost-benefit-analysen af store projekter, 
modellen for den fælles handlingsplan, 
modellen for de årlige og de endelige 
gennemførelsesrapporter, visse tekniske 
karakteristika ved informations- og pr-
foranstaltninger og relaterede instrukser, 
regler om udveksling af oplysninger 
mellem støttemodtagere og bemyndigede 
organer, modellen for 
forvaltningserklæringen, modellerne for 
revisionsstrategien, revisionserklæringen 
og den årlige kontrolrapport samt metoden 
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forvaltningserklæringen, modellerne for 
revisionsstrategien, revisionserklæringen 
og den årlige kontrolrapport samt metoden 
for stikprøveudtagning, anvendelsen af 
data indsamlet under revisioner samt 
modellen for betalingsanmodning, udøves i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser.

for stikprøveudtagning samt modellen for 
betalingsanmodning, udøves i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser.

Or. en

Begrundelse

Er i tråd med ændringsforslagene til artikel 8 og 116.

Ændringsforslag 19

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) (i 
det følgende benævnt "de fonde, der er 
omfattet af FSR"). Desuden fastlægges de 
nødvendige bestemmelser for at sikre 
effektiviteten af de fonde, som er omfattet 
af FSR, 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).
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Or. en

Ændringsforslag 20

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

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Desuden forstås ved: I denne forordning forstås ved:

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – punkt 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 

2) "fælles strategisk ramme": en ramme, 
som koordinerer og afbalancerer 
investeringsprioriteter med henblik på at 
nå målsætningerne og målene for EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, og som for hvert tematisk 
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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;

mål fastlægger mekanismerne til at sikre 
sammenhæng og konsekvens i 
programmeringen af de fonde, som er 
omfattet af FSR, 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.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – punkt 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 af 
finansielle instrumenter i definitionslisten.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – punkt 10 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10b) "fond af fonde": en fond, der 
oprettes med det formål at yde støtte fra 
programmer til flere organer, som 
gennemfører finansielle instrumenter;
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Or. en

Begrundelse

Af hensyn til klarheden bør udtrykket "fond af fonde" defineres. Formålet med 
ændringsforslaget er at formulere denne definition på grundlag af etablerede termer, der 
anvendes i finans- og investeringssektoren.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – punkt 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16) "lokaludviklingsstrategi": et 
sammenhængende sæt operationer til 
opfyldelse af lokale mål og behov, som 
bidrager til at realisere EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
og som gennemføres i partnerskab på det 
relevante niveau;

16) "lokaludviklingsstrategi": et 
sammenhængende sæt operationer til 
opfyldelse af lokale mål og behov, som 
bidrager til at realisere EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
og som udformes af og gennemføres i 
partnerskab med lokale aktionsgrupper på 
det relevante niveau;

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag opfylder behovet for at formulere en mere sammenhængende definition 
af begrebet "lokaludviklingsstrategi" og knytte det tæt sammen med de lokale aktionsgrupper, 
som er de primære aktører, der udformer og gennemfører disse strategier.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – punkt 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'er": små og mellemstore 
virksomheder, herunder 
mikrovirksomheder, som defineret i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF;

Or. en
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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).

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FSR-fondene yder gennem flerårige 
programmer støtte, som supplerer 
nationale, regionale og lokale 
interventioner, med henblik på at forfølge 
EU-strategien for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst under hensyntagen til de 
integrerede retningslinjer, de 
landespecifikke henstillinger i henhold til 
traktatens artikel 121, stk. 2, og de 
relevante rådshenstillinger vedtaget i 
henhold til traktatens artikel 148, stk. 4.

1. De fonde, som er omfattet af FSR, yder 
gennem flerårige programmer støtte, som 
supplerer nationale, regionale og lokale 
interventioner, med henblik på at forfølge 
EU-strategien for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst under hensyntagen til de 
integrerede retningslinjer og de nationale 
reformprogrammer.

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

Or. en

Begrundelse

Nationale reformprogrammer er langsigtede strategiske planlægningsdokumenter, hvori man 
skitserer de økonomiske reformer og omstruktureringer, der er nødvendige for at øge 
konkurrenceevnen. Landespecifikke henstillinger er derimod dokumenter, som udarbejdes 
årligt, og hvori man anlægger en mere kortsigtet tilgang. Derfor er det mere vanskeligt at 
relatere dem til det langsigtede perspektiv, der anlægges for de fonde, som er omfattet af FSR.
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Ændringsforslag 28

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 29

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 partnerskabsaftalen og de enkelte 
programmer tilrettelægger en medlemsstat 
et partnerskab ved at indgå en 
partnerskabsaftale 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 af 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 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) andre offentlige myndigheder end de i 
det indledende punkt i dette afsnit nævnte 
myndigheder; og

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) arbejdsmarkedets parter og a) arbejdsmarkedets parter;

Or. en
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Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I overensstemmelse med metoden med 
flerniveaustyring inddrages partnerne af 
medlemsstaterne i udarbejdelsen af 
partnerskabsaftaler og statusrapporter og i 
forberedelsen, gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen af 
programmerne. Parterne deltager i 
overvågningsudvalgene for programmerne.

2. I overensstemmelse med metoden med 
flerniveaustyring og i tråd med den i stk. 1 
omhandlede partnerskabsaftale inddrages 
partnerne af medlemsstaterne i 
udarbejdelsen af partnerskabsaftaler og 
statusrapporter og i forberedelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af programmerne. Parterne 
deltager i overvågningsudvalgene for 
programmerne.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 140 
vedrørende en europæisk adfærdskodeks, 
som opstiller mål og kriterier til støtte for 
gennemførelsen af partnerskaber og til 
fremme af udveksling af oplysninger, 
erfaringer, resultater og god praksis blandt 
medlemsstaterne.

3. Der skal sikres en europæisk 
adfærdskodeks for at opstille mål og 
kriterier til støtte for gennemførelsen af 
partnerskaber og til fremme af udveksling 
af oplysninger, erfaringer, resultater og god 
praksis blandt medlemsstaterne. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 for at 
sikre denne europæiske adfærdskodeks.

Or. en
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Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, 
at ligestilling mellem mænd og kvinder og 
integrering af kønsaspektet fremmes i 
forbindelse med udarbejdelsen og 
gennemførelsen af programmerne.

Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, 
at ligestilling mellem mænd og kvinder og 
sammenhængende integrering af 
kønsaspektet fremmes i alle faser af 
udarbejdelsen, programmeringen og 
gennemførelsen samt overvågningen og 
evalueringen.

Or. en

Begrundelse

Integration af kønsaspektet og tilgængeligheden skal indarbejdes i FSR-forordningen og 
anvendes ved alle stadier under gennemførelsen af programmerne.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne og Kommissionen tager 
passende skridt til at forhindre enhver 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering 
under udarbejdelsen og gennemførelsen af 
programmerne.

Medlemsstaterne og Kommissionen tager 
passende skridt til at forhindre enhver 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering 
under udarbejdelsen og gennemførelsen af 
programmerne. Navnlig skal der, hvor det 
er relevant, tages hensyn til 
tilgængeligheden for handicappede ved 
udarbejdelsen, programmeringen og 
gennemførelsen af programmerne.

Or. en

Begrundelse

Integration af kønsaspektet og tilgængeligheden skal indarbejdes i FSR-forordningen og 
anvendes ved alle stadier under gennemførelsen af programmerne.
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Ændringsforslag 36

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.

Målene for de fonde, som er omfattet af 
FSR, 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, stk. 1, under 
hensyntagen til princippet om, at 
forureneren betaler.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer,
at miljøbeskyttelseskrav, 
ressourceeffektivitet, modvirkning af og 
tilpasning til klimaforandringer, 
modstandsdygtighed over for katastrofer 
og risikoforebyggelse og -styring fremmes 
under udarbejdelsen og gennemførelsen af 
partnerskabsaftalerne og programmerne. 
Medlemsstaterne fremlægger oplysninger 
til understøttelse af målsætningerne 
vedrørende klimaforandringer ved 
anvendelse af den metodologi, som 
Kommissionen har vedtaget. 
Kommissionen vedtager denne metodologi 
ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. 
Gennemførelsesretsakten vedtages efter 

Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, 
at miljøbeskyttelseskrav, 
ressourceeffektivitet, modvirkning af og 
tilpasning til klimaforandringer, 
modstandsdygtighed over for katastrofer 
og risikoforebyggelse og -styring fremmes 
under udarbejdelsen og gennemførelsen af 
partnerskabsaftalerne og programmerne. 
Medlemsstaterne fremlægger oplysninger 
til understøttelse af målsætningerne 
vedrørende klimaforandringer ved 
anvendelse af den metodologi, som 
Kommissionen har vedtaget. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142, som 
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undersøgelsesproceduren i artikel 143, 
stk. 3.

fastlægger denne metodologi.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 38

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) beskyttelse af miljøet og fremme 
ressourceeffektivitet;

(6) bevarelse og beskyttelse af miljøet og
fremme af ressourceeffektivitet;

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 39

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
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 40

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 41

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 de fonde, 
som er omfattet af FSR, under 
hensyntagen til 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.



PR\902007DA.doc 31/100 PE487.740v01-00

DA

Ændringsforslag 42

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
senest tre måneder efter vedtagelsen af 
denne forordning.

Den fælles strategiske ramme findes i 
bilag [X].

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 43

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
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Ændringsforslag 44

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 45

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 46

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

i) en analyse af skævheder og 
udviklingsbehov med henvisning til de 
tematiske mål, den fælles strategiske 
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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;

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

Ændringsforslag 47

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) for hvert tematisk mål en 
sammenfatning af de vigtigste forventede 
resultater for hver af FSR-fondene;

iii) for hvert udvalgt tematisk mål en 
sammenfatning af de vigtigste forventede 
resultater for hver af de fonde, som er 
omfattet af FSR;

Or. en

Begrundelse

På basis af den tilgrundliggende analyse af skævheder og udviklingsbehov bør 
medlemsstaterne, navnlig på baggrund af den forholdsvis mindre finansieringsramme, der 
afsættes til dem under samhørighedspolitikken, have den fornødne fleksibilitet til at fastlægge 
den bedste blanding af tematiske mål i bestræbelserne på at opnå øget samhørighed og nå EU 
2020-målene (dog med forbehold af bestemmelserne om tematisk koncentration i 
forordningerne om de enkelte fonde).

Ændringsforslag 48

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 
makroregionale strategier og 
havområdestrategier, når medlemsstater 
og regioner deltager i sådanne strategier;
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Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 49

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 7 i EFRU-forordningen;

ii) de ordninger, der skal sikre en integreret 
tilgang til anvendelsen af de fonde, som er 
omfattet af FSR, 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.

Ændringsforslag 50

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 

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 og handicappede, hvor 
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tildeling for de relevante FSR-fonde; det er relevant, herunder den vejledende 
finansielle tildeling for de relevante fonde, 
som er omfattet af FSR;

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at tackle de regionale demografiske udfordringer, som er et af de vigtigste 
spørgsmål, som regionerne vil stå over for i fremtiden, hvilket ligeledes fremgår af "Regioner 
2020"-dokumentet. Dette ændringsforslag styrker inklusionen og bekæmpelsen af 
forskelsbehandling, herunder navnlig hvad angår handicappede.

Ændringsforslag 51

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

Ændringsforslag 52

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 disse partnere, og deres rolle i 
udarbejdelsen af partnerskabsaftalen og 
statusrapporten, jf. artikel 46

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager en afgørelse i 
form af en gennemførelsesretsakt om 
godkendelse af partnerskabsaftalen, senest 
seks måneder efter at medlemsstaten har 
forelagt den, forudsat at eventuelle 
bemærkninger fra Kommissionen er blevet 
taget i betragtning på tilfredsstillende vis. 
Partnerskabsaftalen træder først i kraft den 
1. januar 2014.

2. Kommissionen vedtager en afgørelse i 
form af en gennemførelsesretsakt om 
godkendelse af partnerskabsaftalen, senest 
seks måneder efter at medlemsstaten har 
forelagt den, forudsat at eventuelle 
bemærkninger fra Kommissionen er blevet 
taget i betragtning på tilfredsstillende vis. 
Inden for denne tidsramme kan de 
kompetente regionale og lokale 
myndigheder, der er omhandlet i artikel 5, 
stk. 1, underrette Kommissionen, hvis 
væsentlige partnerskabsaspekter er 
gennemført ukorrekt ved udarbejdelsen af 
partnerskabsaftalen. Partnerskabsaftalen 
træder først i kraft den 1. januar 2014.

Or. en

Begrundelse

For at styrke gennemførelsen af principperne om partnerskab og flerniveaustyring bør de 
lokale og regionale myndigheder have mulighed for at sende tilbagemeldinger direkte til 
Kommissionen på et tidligt tidspunkt.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen udarbejder senest den 
31. december 2016 en meddelelse om 
resultaterne af forhandlingerne om 
partnerskabsaftalerne og de operationelle 
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programmer, herunder en detaljeret 
oversigt for hver medlemsstat. Denne 
meddelelse skal forelægges Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for at sende præcise tilbagemeldinger til lovgiverne og andre EU-organer 
vedrørende resultaterne af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle 
programmer for også at gøre processen mere synlig.

Ændringsforslag 55

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 
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.



PE487.740v01-00 38/100 PR\902007DA.doc

DA

Ændringsforslag 56

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 fonde, som er omfattet af FSR, 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 57

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 58

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 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

Begrundelse

Der bør henvises tydeligt til de bestemmelser om suspension af betalinger, der er fastlagt i 
tredje del i nærværende forordning (artikel 134, litra e)). I tråd med filosofien i 
Kommissionens forslag (som fastlagt i artikel 2, stk. 3) falder henvisningen til tredje del ind 
under "fondsspecifikke regler".

Ændringsforslag 59

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 

udgår
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overensstemmelse med artikel 20.

Or. en

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 60

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 61

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 
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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. 
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
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Begrundelse

Er i tråd med ændringsforslaget til artikel 18.

Ændringsforslag 62

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 rettet 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, eller
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d) for at maksimere de disponible FSR-
fondes virkninger for vækst og 
konkurrenceevne, jf. stk. 4, hvis en 
medlemsstat opfylder en af følgende 
betingelser:
i) den får stillet finansiel støtte fra 
Unionen til rådighed i overensstemmelse 
med Rådets forordning (EU) nr. 407/2010
ii) den får stillet mellemfristet finansiel 
støtte til rådighed i overensstemmelse med 
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 
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forvaltningen heraf, således som det er 
angivet i tilpasningsprogrammet eller det 
aftalememorandum, der er undertegnet 
med den pågældende medlemsstat.
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 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 
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beslutter ikke at tillade udbetaling af den 
finansielle støtte, der er ydet til den 
pågældende medlemsstat, eller
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 et uforholdsmæssigt stort 
overskud 
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c) Rådet i overensstemmelse med artikel 8, 
stk. 2, i forordning (EU) nr. [...] [EIP-
forordningen] har godkendt den 
korrigerende handlingsplan, som den 
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 
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.



PR\902007DA.doc 47/100 PE487.740v01-00

DA

Ændringsforslag 63

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 64

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}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 65

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvert program skal indeholde en strategi 
for programmets bidrag til EU-strategien 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst i sammenhæng med den fælles 
strategiske ramme og partnerskabsaftalen. 
Hvert program skal omfatte ordninger, der 
skal sikre en virkningsfuld, effektiv og 
samordnet gennemførelse af FSR-fondene
og aktioner med henblik på at opnå en 
mindre administrativ byrde for 
støttemodtagerne.

1. Hvert program skal indeholde en strategi 
for programmets bidrag til EU-strategien 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst i sammenhæng med bestemmelserne 
i den fælles strategiske ramme og 
indholdet i partnerskabsaftalen. Hvert 
program skal omfatte ordninger, der skal 
sikre en virkningsfuld, effektiv og 
samordnet gennemførelse af de fonde, som 
er omfattet af FSR, og aktioner med 
henblik på at opnå en mindre administrativ 
byrde for støttemodtagerne.

Or. en

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvert program skal fastlægge prioriteter 
med fastsættelse af specifikke mål, 
finansielle bevillinger af støtte fra FSR-
fondene og modsvarende national
medfinansiering.

2. Hvert program skal fastlægge prioriteter 
med fastsættelse af specifikke mål, 
finansielle bevillinger af støtte fra de 
fonde, som er omfattet af FSR, og den
modsvarende offentlige og private
nationale medfinansiering.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende forordning sikrer ikke fleksibilitet med hensyn til at kombinere offentlige og 
private samfinansieringskilder. Praktiske erfaringer viser, at manglende samfinansiering kan 
hæmme gennemførelsen. Anvendelse af flere finansieringskilder kan således øge udnyttelsen.
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Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vurderer sammenhængen 
mellem programmerne og denne 
forordning, de fondsspecifikke regler, 
deres effektive bidrag til de tematiske mål 
og de EU-prioriteter, der er specifikke for 
hver enkelt FSR-fond, den fælles 
strategiske ramme, partnerskabsaftalen og 
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 
forhåndsevalueringen. Vurderingen skal 
bl.a. se på, om programmets strategi, de 
tilsvarende målsætninger, indikatorer og 
mål og tildelingen af budgetmidler er 
tilstrækkelig.

1. Kommissionen vurderer sammenhængen 
mellem programmerne og denne 
forordning, de fondsspecifikke regler, 
deres effektive bidrag til de tematiske mål 
og de EU-prioriteter, der er specifikke for 
de enkelte fonde, som er omfattet af FSR, 
deres overholdelse af bestemmelserne i 
den fælles strategiske ramme, indholdet i
partnerskabsaftalen og 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 forhåndsevalueringen. 
Vurderingen skal bl.a. se på, om 
programmets strategi, de tilsvarende 
målsætninger, indikatorer og mål og 
tildelingen af budgetmidler er tilstrækkelig.

Or. en

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen fremsætter 
bemærkninger senest tre måneder efter 
forelæggelsen af programmet. 
Medlemsstaten forelægger Kommissionen 
alle nødvendige supplerende oplysninger 
og, hvor det er relevant, ændrer det 
foreslåede program.

2. Kommissionen fremsætter 
bemærkninger senest tre måneder efter 
forelæggelsen af programmet. 
Medlemsstaten forelægger Kommissionen 
alle nødvendige supplerende oplysninger 
og, hvor det er relevant, ændrer det 
foreslåede program inden for to måneder.

Or. en
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Ændringsforslag 69

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 70

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fokusere på specifikke subregionale 
områder

a) fokusere på specifikke subregionale 
områder, der fastlægges af 
medlemsstaterne ud fra deres specifikke 
territoriale enheder og efter samråd med 
alle relevante partnere, som der henvises 
til i artikel 5 i denne forordning;

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at styrke partnerskabsprincippet.
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Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) være udformet med henblik på at tage 
hensyn til lokale behov og lokalt potentiale 
og omfatte nyskabende elementer i den 
lokale sammenhæng, networking og, hvis 
det er relevant, samarbejde.

d) være udformet ved at tage hensyn til 
lokale behov og lokalt potentiale og 
omfatte nyskabende elementer i den lokale 
sammenhæng, networking og, hvis det er 
relevant, territorialt samarbejde.

Or. en

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når udvælgelsesudvalget for lokale 
udviklingsstrategier nedsat i henhold til 
artikel 29, stk. 3, bestemmer, at 
gennemførelse af den valgte lokale 
udviklingsstrategi kræver støtte fra mere 
end én fond, kan der udpeges en ledende 
fond.

3. Når udvælgelsesudvalget for lokale 
udviklingsstrategier nedsat i henhold til 
artikel 29, stk. 3, bestemmer, at 
gennemførelse af den valgte lokale 
udviklingsstrategi kræver støtte fra mere 
end én fond, kan udvalget udpege en 
ledende fond.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag afklarer udvælgelsesudvalgets rolle ved at anføre, at det er dette 
udvalg, der kan udpege den ledende fond.

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Lokaludvikling, der modtager støtte fra 
FSR-fondene, skal gennemføres under en 

5. Lokaludvikling, der modtager støtte fra 
de fonde, som er omfattet af FSR, skal 
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eller flere af programmets prioriteter. gennemføres under et eller flere 
operationelle programmer og en eller flere 
af programmets prioriteter.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at anføre tydeligt, at lokalsamfundsstyret lokaludvikling kan modtage støtte 
fra de fonde, som er omfattet af FSR, under et eller flere operationelle programmer.

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en beskrivelse af processen med at 
involvere lokalsamfundet i udviklingen af 
strategien;

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) en beskrivelse af strategiens 
forvaltnings- og kontrolordninger, der 
dokumenterer den lokale aktionsgruppes 
evne til at gennemføre strategien, og en 
beskrivelse af specifikke ordninger for 
evaluering;

f) en beskrivelse af strategiens 
forvaltnings- og kontrolordninger, der 
dokumenterer den lokale aktionsgruppes 
evne til at gennemføre strategien, og en 
beskrivelse af specifikke ordninger for den 
lokale aktionsgruppes evaluering;

Or. en

Begrundelse

Der er behov for tydeligt at anføre, at lokalsamfundene inddrages i udviklingen og 
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evalueringen af disse strategier.

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastlægger kriterier for 
udvælgelse af lokaludviklingsstrategier. De 
fondsspecifikke regler kan fastsætte 
udvælgelseskriterier.

2. Medlemsstaterne fastlægger kriterier for 
udvælgelse af lokaludviklingsstrategier. De 
fondsspecifikke regler kan fastsætte 
minimumskrav til udvælgelseskriterier.

Or. en

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Lokaludviklingsstrategier udvælges af et 
udvælgelsesudvalg, der er nedsat til dette 
formål af programmernes relevante 
forvaltningsmyndigheder.

3. Lokaludviklingsstrategier udvælges af et 
udvælgelsesudvalg, der er nedsat til dette 
formål af programmernes relevante 
forvaltningsmyndigheder, i 
overensstemmelse med artikel 5.

Or. en

Begrundelse

Parterne bør inddrages fuldt ud i overensstemmelse med artikel 5, hvilket vil styrke 
principperne om partnerskab og forvaltning på flere niveauer.

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I forvaltningsmyndighedens afgørelse 
om at godkende en lokaludviklingsstrategi 

5. I de relevante 
programforvaltningsmyndigheders
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fastsættes tildelingerne fra hver enkelt 
FSR-fond. Deri fastsættes endvidere, 
hvilke funktioner de myndigheder, der er 
ansvarlige for gennemførelsen af de 
relevante programmer, skal have med 
hensyn til gennemførelsesopgaver 
vedrørende strategien.

afgørelse om at godkende en 
lokaludviklingsstrategi fastsættes 
tildelingerne fra hver enkelt fond, som er 
omfattet af FSR. Deri fastsættes endvidere, 
hvilke funktioner de myndigheder, der er 
ansvarlige for gennemførelsen af de 
relevante programmer, skal have med 
hensyn til gennemførelsesopgaver 
vedrørende strategien.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre en mere operationel proces til godkendelse af disse strategier ved at 
anføre, at denne skal varetages af de relevante myndigheder, der forvalter programmerne.

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende afgrænsningen af det område 
og den befolkning, der er omfattet af den 
strategi, der er omhandlet i artikel 1, litra 
a).

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende kriterierne for afgrænsningen 
af det område og den befolkning, der er 
omfattet af den strategi, der er omhandlet i 
artikel 1, litra a).

Or. en

Begrundelse

Den enkelte delegerede retsakts anvendelsesområde bør være kriteriet for afgrænsningen af 
området og befolkningen, da selve denne afgrænsning skal medtages i 
lokaludviklingsstrategien i overensstemmelse med artikel 29, stk. 1, litra a).
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Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastlægger, hvilke 
funktioner henholdsvis den lokale 
aktionsgruppe og de myndigheder, der er 
ansvarlige for gennemførelsen af de 
relevante operationelle programmer, skal 
have med hensyn til 
gennemførelsesopgaver vedrørende 
strategien.

De relevante forvaltningsmyndigheder
fastlægger, hvilke funktioner henholdsvis 
de lokale aktionsgrupper og de 
myndigheder, der er ansvarlige for 
gennemførelsen af de relevante 
operationelle programmer, skal have med 
hensyn til gennemførelsesopgaver 
vedrørende strategien.

Or. en

Begrundelse

Teksten bringes i overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 29, stk. 5, for at sikre 
klarhed med hensyn til inddragelse af flere forvaltningsmyndigheder og disses opgaver.

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forvaltningsmyndigheden sikrer, at de 
lokale aktionsgrupper enten udvælger én 
partner i gruppen til at være ledende 
partner i administrative og finansielle 
spørgsmål eller slutter sig sammen i en 
lovmæssigt oprettet fælles struktur.

2. De relevante forvaltningsmyndigheder
sikrer, at de lokale aktionsgrupper enten 
udvælger én partner i gruppen til at være 
ledende partner i administrative og 
finansielle spørgsmål eller slutter sig 
sammen i en lovmæssigt oprettet fælles 
struktur.

Or. en

Begrundelse

Teksten bringes i overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 29, stk. 5, for at sikre 
klarhed med hensyn til inddragelse af flere forvaltningsmyndigheder og disses opgaver.
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Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De opgaver, der udføres af de lokale 
aktionsgrupper, skal omfatte følgende:

3. De opgaver, der udføres af de lokale 
aktionsgrupper, skal bl.a. omfatte følgende:

Or. en

Begrundelse

Denne forordning bør fastsætte minimumskravene vedrørende de lokale aktionsgruppers 
opgaver, idet medlemsstaterne får en vis grad af fleksibilitet, når de skal fastlægge disse 
gruppers respektive roller.

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 31 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte fra FSR-fondene til lokaludvikling Støtte til lokalsamfundsstyret 
lokaludvikling fra de fonde, som er 
omfattet af FSR

Or. en

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 31 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte til lokaludvikling skal bl.a. omfatte: Støtte til lokalsamfundsstyret 
lokaludvikling skal bl.a. omfatte:

Or. en
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Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udgifter til forberedelsesstøtte; a) udgifter til forberedelsesstøtte, herunder 
støtte til de lokale aktionsgrupper, hvis 
lokaludviklingsstrategier ikke udvælges til 
at modtage støtte af det 
udvælgelsesudvalg, der er nedsat i 
henhold til artikel 29, stk. 3;

Or. en

Begrundelse

Forberedelsesstøtte bør tildeles uafhængigt af udvælgelsesudvalgets beslutninger for at give 
lokale aktionsgrupper i hele EU et incitament til at fremlægge strategier for udvikling af 
deres lokalsamfund.

Ændringsforslag 86

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. De fonde, som er omfattet af FSR, 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,
udarbejdet i overensstemmelse med 
bestemmelserne i bilag XX eller baseret på 
en forhåndsvurdering, som har påvist 
markedssvigt eller suboptimale 
investeringsforhold og investeringsbehov.

Or. en

Begrundelse

Forhåndsvurderingen danner grundlaget for at fastlægge finansielle instrumenter. Derfor er 
det nødvendigt at sikre klare regler som en del af basisretsakten. Det er desuden nødvendigt, 



PE487.740v01-00 58/100 PR\902007DA.doc

DA

at der rettidigt udarbejdes klare bestemmelser, således at aktørerne kan påbegynde arbejdet 
med at indføre finansielle instrumenter for den næste periode.

Ændringsforslag 87

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 danner grundlaget for at fastlægge finansielle instrumenter. Derfor er 
det 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 88

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende særlige bestemmelser om 
finansielle instrumenter, som er 
omhandlet i litra b) i første afsnit, samt de 
produkter, der kan leveres via sådanne 
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instrumenter.

Or. en

Begrundelse

Den enkelte delegerede retsakts anvendelsesområde bør afklares ved at ændre indsættelsen af 
det i artiklen.

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) allerede eksisterende eller nyoprettede 
finansielle instrumenter, der specifikt er 
udformet for at realisere det tilsigtede mål, 
og som overholder de gældende EU-regler 
og nationale regler.

b) allerede eksisterende eller nyoprettede 
finansielle instrumenter, der specifikt er 
udformet for at realisere de specifikke mål, 
der er fastlagt under en prioritet som 
foreskrevet i artikel 24, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Betegnelsen "tilsigtet mål", som Kommissionen anvender, bør erstattes af en tydelig 
henvisning.

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager ved hjælp af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 142 særlige bestemmelser om 
visse typer af finansielle instrumenter, 
som er omhandlet i litra b), samt de 
produkter, der kan leveres via sådanne 
instrumenter.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) erhverve kapitalandele i eksisterende 
eller nyoprettede juridiske enheder, 
herunder enheder finansieret via andre 
FSR-fonde, der specielt beskæftiger sig 
med at gennemføre finansielle instrumenter 
i overensstemmelse med de respektive 
FSR-fondes mål, og som vil påtage sig 
gennemførelsesopgaver; støtten til sådanne 
investeringer må kun omfatte de beløb, der 
er nødvendige for at gennemføre nye 
finansielle instrumenter, der er i 
overensstemmelse med denne forordnings 
mål eller 

a) erhverve kapitalandele i eksisterende 
eller nyoprettede juridiske enheder, 
herunder enheder finansieret via andre 
fonde, der er omfattet af FSR, og som 
specielt beskæftiger sig med at gennemføre 
finansielle instrumenter i 
overensstemmelse med målene for de 
respektive fonde, som er omfattet af FSR, 
og som vil påtage sig 
gennemførelsesopgaver; støtten til sådanne 
investeringer må kun omfatte de beløb, der 
er nødvendige for at gennemføre nye 
investeringer på en måde, der er i 
overensstemmelse med denne forordnings 
mål; eller

Or. en

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår 
gennemførelsesbestemmelserne under 
litra a) og b) i det første afsnit, skal 
forvaltningsmyndigheden indgå en 
finansieringsaftale med de enheder, som 
har fået overdraget 
gennemførelsesopgaver, hvori vilkårene 
og betingelserne for bidrag fra 
operationelle programmer til finansielle 
instrumenter fastlægges. Hvad angår 
gennemførelsesbestemmelserne under stk. 
4, litra c), skal forvaltningsmyndigheden 
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udarbejde et specifikt strategidokument, 
hvori vilkårene og betingelserne for 
bidrag fra operationelle programmer til 
finansielle instrumenter fastlægges.

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til "finansieringsaftalen" skal gøre specifik i basisretsakten. I tilfælde af direkte 
forvaltning hos forvaltningsmyndigheden udarbejdes et strategidokument, som også skal 
defineres klart i denne forordning.

Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende nærmere bestemmelser om 
finansieringsaftaler, funktioner og 
ansvarsområder for de enheder, som har 
fået overdraget gennemførelsesopgaver, 
samt forvaltningsomkostninger og -
gebyrer.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende nærmere bestemmelser om de 
minimumsforskrifter, der skal medtages i
finansieringsaftaler og strategidokumenter, 
funktioner og ansvarsområder for de 
enheder, som har fået overdraget 
gennemførelsesopgaver, samt 
forvaltningsomkostninger og -gebyrer.

Or. en

Begrundelse

Den enkelte delegerede retsakts anvendelsesområde skal afklares gennem en bedre definition 
af selve artiklens anvendelsesområde.

Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Artikel 34 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemførelse af visse finansielle Forvaltning og kontrol af finansielle 
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instrumenter instrumenter

Or. en

Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende ordningerne for forvaltning og 
kontrol af finansielle instrumenter, som 
gennemføres i henhold til artikel 33, stk. 1, 
litra a), og artikel 33, stk. 4, litra b) nr. i), 
ii) og iii).

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende detaljerede regler for 
forvaltning og kontrol af finansielle 
instrumenter, som gennemføres i henhold 
til artikel 33, stk. 1, litra a), og artikel 33, 
stk. 4, litra b) nr. i), ii) og iii).

Or. en

Begrundelse

Den enkelte delegerede retsakts anvendelsesområde skal afklares gennem en bedre definition 
af selve artiklens anvendelsesområde.

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende de særlige regler om betalinger 
og tilbagetrækning af betalinger til 
finansielle instrumenter og mulige 
konsekvenser i forbindelse med 
betalingsanmodninger.

5. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende de særlige regler om betalinger 
og tilbagetrækning af betalinger til 
finansielle instrumenter og mulige 
konsekvenser af tilbagetrækninger i 
forbindelse med betalingsanmodninger.
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Or. en

Begrundelse

Den enkelte delegerede retsakts anvendelsesområde skal afklares, hvad angår betydningen af 
udtrykket "mulige konsekvenser".

Ændringsforslag 97

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte fra FSR-fondene udbetalt til 
finansielle instrumenter skal placeres på 
rentebærende konti i finansielle 
institutioner i medlemsstaterne eller
investeres midlertidigt i overensstemmelse 
med princippet om forsvarlig økonomisk 
forvaltning.

1. Støtte fra de fonde, der er omfattet af 
FSR, som udbetales til finansielle 
instrumenter, skal placeres på 
rentebærende konti i finansielle 
institutioner i medlemsstaterne og kan
investeres midlertidigt i overensstemmelse 
med princippet om forsvarlig økonomisk 
forvaltning.

Or. en

Begrundelse

Det bør præciseres, at hvis støtte udbetalt til finansielle instrumenter investeres midlertidigt, 
skal midlerne investeres i banker på medlemsstaternes område.

Ændringsforslag 98

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 
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.

1. Kapitalressourcer, der tilbagebetales til 
finansielle instrumenter fra investeringer 
eller fra frigørelsen af midler afsat til 
garantiaftaler, og som kan henføres til 
støtten fra de fonde, som er omfattet af 
FSR, genanvendes til yderligere 
investeringer gennem samme eller andre 
finansielle instrumenter i 
overensstemmelse med de tematiske og 
specifikke mål i 
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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 99

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 100

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 
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.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
kapitalressourcer og indtjening og andre 
indtægter eller afkast, som kan henføres til 
støtte fra de fonde, som er omfattet af 
FSR, til det finansielle instrument, 
anvendes i overensstemmelse med de 
tematiske og specifikke mål for 
programmet i en periode på mindst ti år 
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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 101

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 143, stk. 
3, ensartede betingelser vedrørende 
overvågning og levering af 
overvågningsoplysninger til 
Kommissionen, herunder vedrørende 
finansielle instrumenter omhandlet i artikel 
33, stk. 1, litra a).

3. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 143, stk. 
3, modeller for overvågning af og 
rapportering om finansielle instrumenter
til Kommissionen, herunder vedrørende 
finansielle instrumenter omhandlet i artikel 
33, stk. 1, litra a).

Or. en

Begrundelse

Den enkelte delegerede retsakts anvendelsesområde bør afklares gennem en bedre definition 
af selve artiklens anvendelsesområde.

Ændringsforslag 102

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 

1. Overvågningsudvalget sammensættes af 
repræsentanter for 
forvaltningsmyndigheden, eventuelle 
bemyndigede organer og repræsentanter 
for de involverede partnere i 
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overvågningsudvalget har stemmeret. 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 103

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De årlige rapporter skal indeholde 
oplysninger om gennemførelsen af 
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 resultater, samt de 
korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

2. De årlige rapporter skal indeholde 
oplysninger om gennemførelsen af 
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 de relevante 
forhåndsbetingelser i overensstemmelse 
med artikel 17 og eventuelle faktorer, der 
påvirker programmets resultater, samt de 
korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet. Hvor det er hensigtsmæssigt, skal 
en rapport, der udarbejdes i 
overensstemmelse med artikel 40, og som 
dækker de operationer, der omfatter 
finansielle instrumenter, vedlægges som 
bilag til de årlige 
gennemførelsesrapporter.

Or. en
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Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre, at man i de årlige gennemførelsesrapporter refererer til de 
programrelaterede forhåndsbetingelser, som man er enedes om. Endvidere skal 
sammenhængen med artikel 40 afklares.

Ændringsforslag 104

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen behandler den årlige 
gennemførelsesrapport og underretter 
medlemsstaten om sine bemærkninger 
senest to måneder efter modtagelsen af den 
årlige gennemførelsesrapport og senest fem 
måneder efter modtagelsen af den endelige 
rapport. Hvis Kommissionen ikke har 
fremsat bemærkninger inden disse frister, 
anses rapporterne for at være godkendt.

6. Kommissionen behandler den årlige og 
den endelige gennemførelsesrapport og 
underretter medlemsstaten om sine 
bemærkninger senest to måneder efter 
modtagelsen af den årlige 
gennemførelsesrapport og senest fem 
måneder efter modtagelsen af den endelige 
gennemførelsesrapport. Hvis 
Kommissionen ikke har fremsat 
bemærkninger inden disse frister, anses 
rapporterne for at være godkendt.

Or. en

Ændringsforslag 105

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer en passende 
opfølgning på eventuelle bemærkninger fra 
Kommissionen efter mødet.

5. Medlemsstaterne sikrer en passende 
opfølgning på eventuelle bemærkninger fra 
Kommissionen inden for tre måneder.

Or. en
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Ændringsforslag 106

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I 2017 og 2019 udarbejder 
Kommissionen en strategirapport, der 
sammenfatter medlemsstaternes 
statusrapporter, og som den forelægger for 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget.

4. I 2017 og 2019 udarbejder 
Kommissionen en strategirapport, der 
sammenfatter medlemsstaternes 
statusrapporter, og som den senest 
henholdsvis den 31. december 2017 og 
den 31. december 2019 forelægger for 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget. 

Or. en

Begrundelse

Rettidig forelæggelse af strategirapporter for Europa-Parlamentet bør sikres, så de politiske 
forhandlinger kan finde sted i Parlamentet i forbindelse med debatten om det europæiske 
semester.

Ændringsforslag 107

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I 2018 og 2020 medtager Kommissionen 
i sin årlige statusrapport til Det Europæiske 
Råds forårsmøde et afsnit, der 
sammenfatter strategirapporten, især hvad 
angår fremskridt vedrørende EU-strategien 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst.

5. I 2018 og 2020 medtager Kommissionen 
i sin årlige statusrapport til Det Europæiske 
Råds forårsmøde et afsnit, der 
sammenfatter strategirapporten, især hvad 
angår fremskridt vedrørende EU-strategien 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst og de flagskibsinitiativer, der
vedtages i henhold til denne strategi.

Or. en
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Ændringsforslag 108

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der foretages evalueringer for at 
forbedre kvaliteten af udformningen og 
gennemførelsen af programmer og for at 
vurdere deres effektivitet og virkninger. 
Programmernes virkninger evalueres i 
overensstemmelse med de respektive FSR-
fondes målsætninger i forhold til målene 
for EU-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst og, når det er 
relevant, i forhold til bruttonationalprodukt 
(BNP) og arbejdsløshed.

1. Der foretages evalueringer for at 
forbedre kvaliteten af udformningen og 
gennemførelsen af programmer og for at 
vurdere deres effektivitet og virkninger. 
Endvidere evalueres programmernes 
virkninger i overensstemmelse med 
målsætningerne for de respektive fonde, 
som er omfattet af FSR, i forhold til 
målene for EU-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst og, når det er 
relevant, i forhold til bruttonationalprodukt 
(BNP) og arbejdsløshed.

Or. en

Begrundelse

I ændringsforslaget tydeliggøres det, at programmerne primært vil blive evalueret i forhold til 
deres målsætninger og i forhold til formålet med de fonde, som er omfattet af FSR, og målene 
for Europa 2020-strategien.

Ændringsforslag 109

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne tilvejebringer de 
midler, der er nødvendige for udførelsen af 
evalueringerne, og sikrer, at der er indført 
procedurer til at udarbejde og indsamle de 
data, der er nødvendige for evalueringerne, 
herunder data vedrørende fælles og 
eventuelle programspecifikke indikatorer.

2. Medlemsstaterne tilvejebringer de 
midler, der er nødvendige for udførelsen af 
evalueringerne, i overensstemmelse med 
artikel 51, stk. 1, litra e). Medlemsstaterne
sikrer, at der er indført procedurer til at 
udarbejde og indsamle de data, der er 
nødvendige for evalueringerne, herunder 
data vedrørende fælles og eventuelle 
programspecifikke indikatorer.

Or. en
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Begrundelse

I dette ændringsforslag tydeliggøres det, at evalueringer kan foretages med støtte fra de 
fonde, som er omfattet af FSR.

Ændringsforslag 110

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Evalueringen skal foretages af eksperter, 
der er funktionelt uafhængige af de 
myndigheder, der har ansvaret for 
programgennemførelsen. Kommissionen 
opstiller retningslinjer for, hvordan man 
foretager evalueringer.

3. Evalueringen skal foretages af eksperter, 
der er funktionelt uafhængige af de 
myndigheder, der har ansvaret for 
programgennemførelsen. Kommissionen 
opstiller retningslinjer for, hvordan man 
foretager evalueringer, umiddelbart efter 
denne forordnings ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre, at Kommissionens retningslinjer for, hvordan man foretager 
evalueringer, opstilles i starten af programmeringsperioden.

Ændringsforslag 111

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 til nationale og regionale 
behov samtidig med, at balancen mellem 
disse behov og EU's 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, 
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hvorvidt der er blevet taget hensyn til specifikke regionale udviklingsbehov.

Ændringsforslag 112

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) om de planlagte foranstaltninger for at 
fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder og forhindre forskelsbehandling er 
tilstrækkelige;

l) om de planlagte foranstaltninger for at 
fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder og forhindre forskelsbehandling er 
tilstrækkelige, herunder 
foranstaltningerne, der skal fjerne 
hindringerne for tilgængelighed for 
handicappede;

Or. en

Begrundelse

Det skal sikres, at man ved forhåndsvurderinger tager hensyn til foranstaltninger til inklusion 
og bekæmpelse af forskelsbehandling, navnlig hvad angår handicappede.

Ændringsforslag 113

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

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
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Ændringsforslag 114

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I programmeringsperioden foretager
forvaltningsmyndighederne evalueringer, 
herunder evalueringer for at vurdere 
effektiviteten og virkningerne, for hvert 
program på grundlag af evalueringsplanen. 
Mindst én gang i løbet af 
programmeringsperioden skal en 
evaluering vurdere, hvordan støtten fra 
FSR-fondene har bidraget til målene for 
hver prioritet. Alle evalueringer gennemgås 
af overvågningsudvalget og sendes til 
Kommissionen. 

3. I programmeringsperioden sikrer 
forvaltningsmyndighederne, at der 
foretages evalueringer, herunder 
evalueringer for at vurdere effektiviteten 
og virkningerne, for hvert program på 
grundlag af evalueringsplanen. Mindst én 
gang i løbet af programmeringsperioden 
skal en evaluering vurdere, hvordan støtten 
fra de fonde, som er omfattet af FSR, har 
bidraget til målene for hver prioritet. Alle 
evalueringer gennemgås af 
overvågningsudvalget og sendes til 
Kommissionen. 

Or. en

Begrundelse

Hensigten med dette ændringsforslag er at tilpasse artikel 49 med artikel 47, stk. 3, hvori det 
anføres, at evalueringer skal foretages af eksperter, der er funktionelt uafhængige.

Ændringsforslag 115

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efterfølgende evaluering gennemføres af 
Kommissionen eller af medlemsstaterne i 
tæt samarbejde. Ved efterfølgende 
evalueringer undersøges FSR-fondenes 
effektivitet og deres bidrag til EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst i overensstemmelse med de 
særlige krav, der er fastsat i de
fondsspecifikke regler. De efterfølgende 
evalueringer skal være afsluttet pr. 
31. december 2023.

Efterfølgende evaluering gennemføres af 
Kommissionen eller af medlemsstaterne i 
tæt samarbejde. Ved efterfølgende 
evalueringer undersøges effektiviteten af
de fonde, som er omfattet af FSR, og 
deres bidrag til EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i 
overensstemmelse med de særlige krav, der 
er fastsat i fondsspecifikke regler. De 
efterfølgende evalueringer skal være 
afsluttet pr. 31. december 2023. For hver 
fond udarbejder Kommissionen 
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sammenfattende rapporter og 
evalueringsrapporter, der sammenfatter 
de efterfølgende evalueringer, og som den 
forelægger for Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget. Disse 
sammenfattende rapporter og 
evalueringsrapporter skal være udarbejdet 
senest den 30. juni 2024.

Or. en

Begrundelse

Man har udarbejdet disse sammenfattende rapporter for den foregående 
programmeringsperiode, og denne gode praksis bør fortsætte og have et konkret 
retsgrundlag. Evalueringsprocessen, som er en hjørnesten i den resultatorienterede tilgang, 
gøres på denne måde mere synlig gennem politiske debatter i de nævnte EU-institutioner. 
Endvidere vil kontinuiteten blive sikret i den politiske læreproces.

Ændringsforslag 116

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) styrkelse af den nationale og regionale 
kapacitet vedrørende 
investeringsplanlægning, behovsvurdering, 
udarbejdelse, udformning og 
gennemførelse af finansielle instrumenter, 
fælles handlingsplaner og store projekter, 
herunder initiativer fælles med EIB.

j) styrkelse af den nationale og regionale 
kapacitet vedrørende 
investeringsplanlægning, behovsvurdering, 
udarbejdelse, udformning og 
gennemførelse af finansielle instrumenter, 
fælles handlingsplaner, integrerede 
territoriale investeringer og store 
projekter, herunder initiativer fælles med 
EIB.

Or. en

Begrundelse

Integrerede territoriale investeringer er en nyskabende tilgang til gennemførelsen af 
politikker, og for at sikre, at de er effektive, bør der desuden være adgang til teknisk bistand, 
som skal understøtte de relevante myndigheder.
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Ændringsforslag 117

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – litra j a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) styrkelse af partnernes kapacitet og 
kompetence i overensstemmelse med 
artikel 5.

Or. en

Begrundelse

Partnerne skal også have gavn af midler, der afsættes til kapacitetsopbygning, så de kan 
bidrage effektivt til processen, da de ofte mangler de ressourcer, der er nødvendige for at 
udnytte deres ekspertise inden for programmering fuldt ud.

Ændringsforslag 118

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På en medlemsstats initiativ kan FSR-
fondene yde støtte til forberedende 
arbejde, forvaltning, overvågning, 
evaluering, information og 
kommunikation, networking, 
tvistbilæggelse samt kontrol og revision. 
Medlemsstaterne kan anvende FSR-
fondene til at støtte foranstaltninger til 
reduktion af administrative byrder for 
støttemodtagerne, herunder elektroniske 
dataudvekslingssystemer, og 
foranstaltninger til at styrke kapaciteten 
hos medlemsstaternes myndigheder og 
støttemodtagere til at forvalte og anvende 
FSR-fondene. Disse foranstaltninger kan 
omfatte forudgående og efterfølgende 
programmeringsperioder.

1. På en medlemsstats initiativ kan de 
fonde, som er omfattet af FSR, yde støtte 
til forberedende arbejde, forvaltning, 
overvågning, evaluering, information og 
kommunikation, networking, 
tvistbilæggelse samt kontrol og revision. 
Medlemsstaterne kan anvende de fonde, 
som er omfattet af FSR, til at støtte 
foranstaltninger til reduktion af 
administrative byrder for støttemodtagerne, 
herunder elektroniske 
dataudvekslingssystemer, og 
foranstaltninger til at styrke kapaciteten 
hos medlemsstaternes myndigheder, bl.a. 
lokale og regionale offentlige 
myndigheder, og støttemodtagere til at 
forvalte og anvende de fonde, som er 
omfattet af FSR. Disse foranstaltninger 
kan omfatte forudgående og efterfølgende 
programmeringsperioder. Den tekniske 
bistand skal desuden bidrage til 
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partnernes kapacitetsopbygning i 
overensstemmelse med artikel 5 og således 
give dem mulighed for at opfylde deres 
forpligtelser.

Or. en

Begrundelse

Der skal ydes teknisk bistand på det rette territoriale niveau. Partnerne skal også have gavn 
af midler, der afsættes til kapacitetsopbygning, så de kan bidrage effektivt til processen, da de 
ofte mangler de ressourcer, der er nødvendige for at udnytte deres ekspertise inden for 
programmering fuldt ud.

Ændringsforslag 119

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Nettoindtægter, der er genereret direkte 
ved gennemførelsen af en operation, og 
som der ikke er taget hensyn til i 
forbindelse med godkendelse af 
operationen, fratrækkes operationens 
støtteberettigede udgifter i den endelige 
betalingsanmodning, som forelægges af 
støttemodtageren. Denne bestemmelse 
finder ikke anvendelse på finansielle 
instrumenter og priser.

6. Nettoindtægter, der er genereret direkte 
ved gennemførelsen af en operation, og 
som der ikke er taget hensyn til i 
forbindelse med godkendelse af 
operationen, fratrækkes operationens 
støtteberettigede udgifter senest i den 
endelige betalingsanmodning, som 
forelægges af støttemodtageren. Denne 
bestemmelse finder ikke anvendelse på 
finansielle instrumenter og priser.

Or. en

Ændringsforslag 120

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 

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

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.

Ændringsforslag 121

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Det samlede beløb, som tildeles under 
programmet til operationer, der er placeret 
uden for programområdet, må ikke 
overstige 10 % af støtten fra EFRU, 
Samhørighedsfonden og EHFF til 
prioriteten eller 3 % af støtten fra ELFUL 
til programmet.

b) Det samlede beløb, som tildeles under 
programmet til operationer, der er placeret 
uden for programområdet, må ikke være 
lavere end 1 %, men heller ikke overstige
10 % af støtten fra EFRU, 
Samhørighedsfonden og EHFF til 
prioriteten eller 3 % af støtten fra ELFUL 
til programmet.

Or. en

Ændringsforslag 122

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
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 123

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 124

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Klassificeringen af regioner i en af de tre 
kategorier afgrænses på grundlag af, 
hvordan den enkelte regions BNP pr. 
indbygger, målt i købekraftspariteter og 
beregnet på grundlag af EU-tal for 
perioden XXXX-XXXX, relaterer sig til det 
gennemsnitlige BNP i EU-27 i samme 
referenceperiode.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til nøjagtigheden skal det sikres, at de seneste tilgængelige data anvendes ved 
klassificeringen af regioner i de tre kategorier.
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Ændringsforslag 125

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til nøjagtigheden skal det sikres, at de seneste tilgængelige data anvendes.

Ændringsforslag 126

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentet har i SURE-betænkningen klart taget stilling til, hvor mange ressourcer 
der er behov for i den næste FFR for EU's budget. Parlamentet påpeger, at man selv med en 
forøgelse af midlerne til den næste FFR på 5 % i forhold til 2013-niveauet kun vil kunne yde 
et begrænset bidrag til opfyldelsen af EU's vedtagne mål og forpligtelser samt af EU's 
solidaritetsprincip. Der er således behov for mindst 5 % flere ressourcer i den næste FFR. 
Navnlig mener Parlamentet, at finansieringen af samhørighedspolitikken som minimum skal 
fastholdes på niveauet for perioden 2007-2013 (366,8 mia. EUR i 2011-priser ekskl. CEF).

Ordførerne mener, at der på baggrund af ovenstående vil være flere ressourcer til rådighed 
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for alle kategorier af regioner, hvis man sammenligner med Kommissionens FFR-forslag. På 
denne baggrund kunne tildeling af flere midler til regionerne i den yderste periferi og en 
udvidelse af sikkerhedsnettet for tidligere udfasningsregioner vedtages.

Ændringsforslag 127

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Er i tråd med ændringsforslaget til artikel 84, stk. 1, indledning.

Ændringsforslag 128

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) XX % (dvs. i alt XXXX XXXX XXXX
EUR) til overgangsregioner;

Or. en

Begrundelse

Er i tråd med ændringsforslaget til artikel 84, stk. 1, indledning.

Ændringsforslag 129

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Er i tråd med ændringsforslaget til artikel 84, stk. 1, indledning.

Ændringsforslag 130

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Er i tråd med ændringsforslaget til artikel 84, stk. 1, indledning.

Ændringsforslag 131

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Er i tråd med ændringsforslaget til artikel 84, stk. 1, indledning.
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Ændringsforslag 132

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, om fornødent under 
hensyntagen til den specifikke situation i 
områder med alvorlige og permanente 
naturbetingede eller demografiske 
ulemper, national velstand og 
arbejdsløshedsprocent for de mindre 
udviklede regioner og 
overgangsregionerne;

Or. en

Begrundelse

I kriterierne for fordelingen af midler blandt medlemsstaterne bør der også tages hensyn til 
den særlige situation i områder med alvorlige og permanente naturbetingede eller 
demografiske ulemper. Dette ændringsforslag bunder i behovet for at øge politikkens 
territoriale dimension yderligere.

Ændringsforslag 133

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 19.

udgår

Or. en

Begrundelse

Er i tråd med ændringsforslaget til artikel 18.
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Ændringsforslag 134

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 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 135

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 
udviklingsbehov;

Or. en
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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 136

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.

Ændringsforslag 137

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 
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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 138

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bidraget til den integrerede tilgang, der 
er fastlagt i partnerskabsaftalen, til at 
imødekomme de specifikke behov i de 
geografiske områder, der er mest berørte af 
fattigdom, eller hos målgrupper med størst 
risiko for forskelsbehandling eller 
udstødelse med særligt fokus på 
marginaliserede befolkningsgrupper, 
herunder den vejledende finansielle 
tildeling;

d) bidraget til den integrerede tilgang, der 
er fastlagt i partnerskabsaftalen, til at 
imødekomme 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 og 
handicappede personer, herunder den 
vejledende finansielle tildeling;

Or. en

Begrundelse

Er i tråd med ændringsforslaget til artikel 14, litra c).

Ændringsforslag 139

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) for hver forhåndsbetingelse fastlagt i 
overensstemmelse med bilag IV, som ikke 
er opfyldt på datoen for forelæggelsen af 
partnerskabsaftalen og det operationelle 
program, en beskrivelse af 

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 
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foranstaltningerne for at opfylde 
forhåndsbetingelsen og en tidsplan for 
gennemførelse deraf;

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.

Ændringsforslag 140

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 én 
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 prioritet. 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
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Ændringsforslag 141

Forslag til forordning
Artikel 88 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EFRU og ESF kan som supplement og 
inden for en grænse på 5 % af EU-midlerne 
til hvert prioriteret felt i et operationelt 
program finansiere en del af en operation, 
hvortil udgifter er berettiget til støtte fra 
den anden fond på grundlag af den 
pågældende fonds regler for 
støtteberettigelse, forudsat at de er 
nødvendige for en tilfredsstillende 
gennemførelse af operationen og er direkte 
knyttet til denne.

EFRU og ESF kan som supplement og 
inden for en grænse på 10 % af EU-
midlerne til hvert prioriteret felt i et 
operationelt program finansiere en del af 
en operation, hvortil udgifter er berettiget 
til støtte fra den anden fond på grundlag af 
den pågældende fonds regler for 
støtteberettigelse, forudsat at de er 
nødvendige for en tilfredsstillende 
gennemførelse af operationen og er direkte 
knyttet til denne.

Or. en

Begrundelse
For denne periode forudses 10 % krydsfinansiering. Denne sats bør ikke reduceres, navnlig i 
betragtning af fleksibiliteten ved at yde supplerende støtte fra forskellige fonde.

Ændringsforslag 142

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Resultater skal henvise til den fælles 
handlingsplans direkte virkninger. 
Støttemodtageren skal være et 
offentligretligt organ. Fælles 
handlingsplaner betragtes ikke som store 
projekter. 

Or. en

Ændringsforslag 143

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

En lavere grænse anses i brede kredse for at være mere passende for at sikre, at dette 
instrument matcher den tilgængelige kritiske masse. Det skal dog bemærkes, at dette retligt 
set er minimumsbeløbet, og i mange medlemsstater vil den grænse, som man enes om i 
forhandlingsprocessen, muligvis være højere.

Ændringsforslag 144

Forslag til forordning
Artikel 95 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1) en analyse af de udviklingsbehov og 
mål, der begrunder den fælles 
handlingsplan, idet der tages hensyn til 
målene for de operationelle programmer 
og, hvor det er relevant, de nationale 
reformprogrammer;
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retningslinjer for medlemsstaternes og 
Unionens økonomiske politikker i 
henhold til traktatens artikel 121, stk. 2, 
og rådshenstillingerne, som 
medlemsstaterne skal tage hensyn til i 
deres beskæftigelsespolitikker, jf. 
traktatens artikel 148, stk. 4;

Or. en

Begrundelse

Nationale reformprogrammer er langsigtede strategiske planlægningsdokumenter, hvori man 
skitserer de økonomiske reformer og omstruktureringer, der er nødvendige for at øge 
konkurrenceevnen. Landespecifikke henstillinger er derimod dokumenter, som udarbejdes 
årligt, og hvori man anlægger en mere kortsigtet tilgang. Derfor er det mere vanskeligt at 
relatere dem til det langsigtede perspektiv, der anlægges for de fonde, som er omfattet af FSR.

Ændringsforslag 145

Forslag til forordning
Artikel 101 – stk. 3 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det skal sikres, at man i gennemførelsesrapporter tager hensyn til foranstaltninger til 
inklusion og bekæmpelse af forskelsbehandling, navnlig hvad angår handicappede.
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Ændringsforslag 146

Forslag til forordning
Artikel 101 – stk. 3 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

i) fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af foranstaltninger for at 
imødekomme 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 social 
udstødelse med særligt fokus på 
marginaliserede befolkningsgrupper, 
herunder, hvor det er relevant, de anvendte 
finansielle midler;

Or. en

Begrundelse

Er i tråd med ændringsforslaget til artikel 14, litra c).

Ændringsforslag 147

Forslag til forordning
Artikel 105 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. EU's institutioner og rådgivende 
organer kan desuden iværksætte 
foranstaltninger, der rettes mod at øge 
bevidstheden om samhørighedspolitikken 
og dens merværdi for EU-borgerne.

Or. en

Begrundelse

Udover at fokusere på medlemsstaternes ansvar bør FSR-forordningen give mulighed for, at 
EU's institutioner og rådgivende organer gennemfører oplysningsaktiviteter for at forklare 
borgerne, hvordan fondene er blevet gennemført i regioner og byer. Dette ville desuden gøre 
det muligt at vise EU's bidrag i denne proces.
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Ændringsforslag 148

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.

Ændringsforslag 149

Forslag til forordning
Artikel 114 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter efter artikel 142 vedrørende 
nærmere bestemmelser om udvekslingen af 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, litra 
d).

8. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende detaljerede regler for 
etablering af det system, der henvises til i 
stk. 2, litra d), samt nærmere bestemmelser 
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om udvekslingen af oplysninger, der
registreres og lagres i systemet.

Or. en

Begrundelse

De delegerede retsakters anvendelsesområde skal afklares gennem en henvisning til deres 
indhold.

Ændringsforslag 150

Forslag til forordning
Artikel 114 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter efter artikel 142 vedrørende 
bestemmelserne om revisionssporet, der er 
omhandlet i stk. 4, litra d).

9. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
142 vedrørende bestemmelserne om 
revisionssporet, der er omhandlet i stk. 4, 
litra d).

Or. en

Begrundelse

De delegerede retsakters anvendelsesområde skal afklares gennem en henvisning til deres 
indhold.

Ændringsforslag 151

Forslag til forordning
Artikel 116 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen vedtager efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 143, 
stk. 3, gennemførelsesbestemmelser om
anvendelsen af data indsamlet under 
revisioner foretaget af tjenestemænd ved 
Kommissionen eller bemyndigede 
kommissionsrepræsentanter.

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende detaljerede regler for
anvendelsen af data indsamlet under 
revisioner foretaget af tjenestemænd ved 
Kommissionen eller bemyndigede 
kommissionsrepræsentanter.
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Or. en

Begrundelse

Reglerne for anvendelsen af data indsamlet under revisioner foretaget af tjenestemænd ved 
Kommissionen eller bemyndigede kommissionsrepræsentanter er almengyldige og har til 
formål at supplere visse ikke-væsentlige bestemmelser i basisretsakten.

Ændringsforslag 152

Forslag til forordning
Artikel 117 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Godkendelsesorganet vedtager en formel 
beslutning om at godkende 
forvaltningsmyndigheder og 
attesteringsmyndigheder, der opfylder de 
godkendelseskriterier, som er blevet 
fastlagt af Kommissionen ved hjælp af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 142.

1. Godkendelsesorganet vedtager en formel 
beslutning om at godkende 
forvaltningsmyndigheder og 
attesteringsmyndigheder, der opfylder de 
relevante godkendelseskriterier i 
overensstemmelse med artikel 64, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Formuleringen skal præciseres i overensstemmelse med de standardbestemmelser, der 
anvendes, når der fastlægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter.

Ændringsforslag 153

Forslag til forordning
Artikel 117 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter efter 
artikel 142 vedrørende de 
godkendelseskriterier, der henvises til i 
stk. 1.

Or. en
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Begrundelse

Formuleringen skal præciseres i overensstemmelse med de standardbestemmelser, der 
anvendes, når der fastlægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter.

Ændringsforslag 154

Forslag til forordning
Artikel 132 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bilagene opbevares enten i de originale 
udgaver eller i udgaver, der er attesteret 
som værende i overensstemmelse med de 
originale udgaver, eller på almindeligt
anerkendte datamedier, herunder 
elektroniske udgaver af 
originaldokumenter eller dokumenter, der 
kun findes i elektronisk udgave.

2. Bilagene opbevares enten i de originale 
udgaver eller i udgaver, der er attesteret 
som værende i overensstemmelse med de 
originale udgaver, eller på anerkendte 
datamedier, herunder elektroniske udgaver 
af originaldokumenter eller dokumenter, 
der kun findes i elektronisk udgave.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede formulering og ordet "almindeligt" er for vage og bør ændres for at sikre, at 
den delegerede retsakt får et klart og utvetydigt anvendelsesområde.

Ændringsforslag 155

Forslag til forordning
Artikel 132 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 med 
henblik på at fastsætte, hvilke datamedier 
der kan betragtes som almindeligt 
anerkendte.

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 med 
henblik på at fastsætte, hvilke datamedier 
der kan anerkendes.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede formulering og ordet "almindeligt" er for vage og bør ændres for at sikre, at 
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den delegerede retsakt får et klart og utvetydigt anvendelsesområde.

Ændringsforslag 156

Forslag til forordning
Artikel 132 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Proceduren til attestering af, at 
dokumenter på almindeligt anerkendte 
datamedier stemmer overens med de 
originale udgaver, fastlægges af de 
nationale myndigheder og skal sikre, at de 
udgaver, der opbevares, opfylder nationale 
lovkrav og kan anvendes til 
revisionsformål.

5. Proceduren til attestering af, at 
dokumenter på anerkendte datamedier 
stemmer overens med de originale 
udgaver, fastlægges af de nationale 
myndigheder og skal sikre, at de udgaver, 
der opbevares, opfylder nationale lovkrav 
og kan anvendes til revisionsformål.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede formulering og ordet "almindeligt" er for vage og bør ændres for at sikre, at 
den delegerede retsakt får et klart og utvetydigt anvendelsesområde.

Ændringsforslag 157

Forslag til forordning
Artikel 134 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) medlemsstaten ikke reagerer eller ikke 
svarer på tilfredsstillende vis, jf. artikel 
20, stk. 3

udgår

Or. en

Begrundelse

Er i tråd med ændringsforslaget til artikel 20.
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Ændringsforslag 158

Forslag til forordning
Artikel 141 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ved hjælp af
delegerede retsakter, jf. artikel 142, 
vedtage ændringer af bilag V til denne 
forordning inden for anvendelsesområdet 
for de relevante bestemmelser i denne 
forordning.

Kommissionen tillægges beføjelser til at
vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 
142, vedrørende ændringer af bilag V for 
om nødvendigt at supplere kravene til 
information og omtale rettet mod 
offentligheden.

Or. en

Begrundelse

Den delegerede retsakts anvendelsesområde skal angives tydeligt.

Ændringsforslag 159

Forslag til forordning
Artikel 142 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 160

Forslag til forordning
Artikel 142 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. De delegerede beføjelser i artikel ...1
tillægges Kommissionen for en periode på
tre år fra ....2. Kommissionen udarbejder 
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ikrafttrædelse. en rapport vedrørende delegationen af 
beføjelser senest ni måneder inden 
udløbet af perioden på tre år. 
Delegationen af beføjelser forlænges 
stiltiende indtil revisionen af denne 
forordning, medmindre Europa-
Parlamentet eller Rådet modsætter sig en 
sådan forlængelse senest tre måneder 
inden udløbet af perioden.
______________
1 (indsæt numrene på alle de artikler, 
hvor delegerede retsakter er omhandlet)
2 (EUT: Indsæt datoen for denne 
forordnings ikrafttræden)

Or. en

Begrundelse

Formuleringen bør bringes i overensstemmelse med standardbestemmelserne ved at anføre de 
artikler, der er omfattet af beføjelserne til at vedtage delegerede retsakter. Endvidere bør 
delegeringens varighed anføres.

Ændringsforslag 161

Forslag til forordning
Artikel 142 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den i artikel 141 omhandlede delegation af 
beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes 
af Europa-Parlamentet eller Rådet.

Den i artikel ...1 omhandlede delegation af 
beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes 
af Europa-Parlamentet eller Rådet.

_______________
1 (indsæt numrene på alle de artikler, 
hvor delegerede retsakter er omhandlet)

Or. en

Begrundelse

Formuleringen bør bringes i overensstemmelse med standardbestemmelserne ved at anføre de 
artikler, der er omfattet af beføjelserne til at vedtage delegerede retsakter.
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Ændringsforslag 162

Forslag til forordning
Artikel 142 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En delegeret retsakt 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 2 måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

En delegeret retsakt vedtaget i henhold til
artikel ...1 træder kun i kraft, hvis hverken 
Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort 
indsigelse inden for en frist på tre 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 tre 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

____________
1 (indsæt numrene på alle de artikler, 
hvor delegerede retsakter er omhandlet)

Or. en

Begrundelse

Formuleringen bør bringes i overensstemmelse med standardbestemmelserne ved at anføre de 
artikler, der er omfattet af beføjelserne til at vedtage delegerede retsakter. Endvidere bør 
delegeringens varighed anføres.

Ændringsforslag 163

Forslag til forordning
Artikel 142 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Har hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet ved udløbet af nævnte frist gjort 
indsigelse mod den delegerede retsakt, 
offentliggøres den i Den Europæiske 
Unions Tidende og træder i kraft på den 
dato, der er fastsat heri.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 164

Forslag til forordning
Artikel 142 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den delegerede retsakt kan offentliggøres 
i Den Europæiske Unions Tidende og 
træde i kraft inden fristens udløb, hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet begge har 
informeret Kommissionen om, at de ikke 
agter at gøre indsigelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 165

Forslag til forordning
Artikel 142 – stk. 5 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en delegeret retsakt, 
træder retsakten ikke i kraft. Den 
institution, der gør indsigelse mod den 
delegerede retsakt, anfører begrundelsen 
herfor.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 166

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

øger deltagelsen i videregående uddannelse 
blandt lavindkomstgrupper og andre 

øger deltagelsen i videregående uddannelse 
blandt lavindkomstgrupper og andre 
underrepræsenterede grupper med særligt 
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underrepræsenterede grupper; fokus på de mest sårbare grupper;

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget understreger behovet for at tage hensyn til de mest sårbare grupper.

Ændringsforslag 167

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Der foreligger en strategi for at nå EU's 
mål med hensyn til fremme af ligestilling 
mellem kønnene og en mekanisme, som 
sikrer en effektiv gennemførelse heraf 
gennem integrering af kønsaspektet og 
specifikke foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget understreger behovet for at tage hensyn til integrering af kønsaspektet.

Ændringsforslag 168

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

en plan og forudgående kriterier for 
integration af ligestillingsmål gennem 
standarder for ligestilling mellem 
kønnene og retningslinjer for alle de 
fonde, som er omfattet af FSR;

Or. en

Begrundelse

Hvis vi skal nå EU's ligestillingsmål, skal integrering af kønsaspektet gælde for alle de fonde, 
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som er omfattet af FSR.

Ændringsforslag 169

Forslag til forordning
Bilag V – sektion 2.1 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) EU-informationscentre og 
Kommissionens repræsentationskontorer i 
medlemsstaterne;

b) EU-informationscentre og 
Kommissionens repræsentationskontorer 
samt Europa-Parlamentets 
informationskontorer i medlemsstaterne;

Or. en

Begrundelse

Da Europa-Parlamentet har informationskontorer i medlemsstaterne, bør disse kontorer også 
inddrages i informations- og pr-foranstaltningerne.


