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PR_COD_1amCom

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

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

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

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

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges. 
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 
nr. 1303/2013 for så vidt angår ekstraordinære supplerende midler og 
gennemførelsesordninger under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse med 
henblik på at yde bistand til fremme af kriseafhjælpning i forbindelse med covid-19-
pandemien og forberedelse af en grøn, digital og modstandsdygtig genopretning af 
økonomien (REACT-EU)
(COM(2020)0451 – C9–0149/2020 – 2020/0101(COD))

(Den almindelige lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2020)0451),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 177 og artikel 322, stk. 1a, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt 
forslaget for Parlamentet (C8-0154/2020),

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

– der henviser til udtalelse fra Revisionsretten af 13. juli 20201,

– efter høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

– efter høring af Regionsudvalget,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til udtalelserne fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
Budgetudvalget,

– der henviser til betænkningen fra Regionaludviklingsudvalget (A9-0150/2020),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

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

1 EUT C 272 af 17.8.2020, s. 1.
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EU) nr. 
1303/2013 for så vidt angår ekstraordinære 
supplerende midler og 
gennemførelsesordninger under målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse med 
henblik på at yde bistand til fremme af 
kriseafhjælpning i forbindelse med covid-
19-pandemien og forberedelse af en grøn, 
digital og modstandsdygtig genopretning af 
økonomien (REACT-EU)

om ændring af forordning (EU) nr. 
1303/2013 for så vidt angår ekstraordinære 
supplerende midler og 
gennemførelsesordninger under målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse og 
målet om europæisk territorialt 
samarbejde med henblik på at yde bistand 
til fremme af kriseafhjælpning i forbindelse 
med covid-19-pandemien og forberedelse 
af en grøn, digital og modstandsdygtig 
genopretning af økonomien (REACT-EU)

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Medlemsstaterne er på en hidtil uset 
måde blevet påvirket af krisen på grund af 
konsekvenserne af covid-19-pandemien. 
Krisen hæmmer væksten i 
medlemsstaterne, hvilket igen forværrer de 
alvorlige likviditetsmangler, der skyldes 
den pludselige og betydelige stigning i de 
offentlige investeringer, der er nødvendige 
i medlemsstaternes sundhedssystemer og 
andre sektorer i deres økonomier. Dette har 
skabt en ekstraordinær situation, som bør 
imødegås med specifikke foranstaltninger.

(1) Medlemsstaterne er på en hidtil uset 
måde blevet påvirket af en social, 
økonomisk og sundhedsmæssig krise på 
grund af konsekvenserne af covid-19-
pandemien. Krisen hæmmer væksten i 
medlemsstaterne, hvilket igen forværrer de 
alvorlige likviditetsmangler, der skyldes 
den pludselige og betydelige stigning i de 
offentlige investeringer, der er nødvendige 
i medlemsstaternes sundhedssystemer og 
andre sektorer i deres økonomier, og 
forværrer situationen for personer i fare 
for fattigdom, gør de sociale kløfter 
dybere og øger arbejdsløsheden. 
Lukningen af de indre grænser havde 
også alvorlige konsekvenser for det 
økonomiske samarbejde i 
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grænseområderne, hvor arbejdstagernes 
pendling og SMV'ernes drift blev 
påvirket. Desuden hersker der begrundet 
bekymring for, at patienters adgang til 
sundhedstjenesteydelser vil være 
begrænset på mellemlang og lang sigt. 
Det er også nødvendigt at tage hensyn til, 
at der er store uligheder på 
sundhedsområdet på tværs af og inden for 
Unionen, navnlig i grænseregionerne, 
hvilket uddyber de uopfyldte medicinske 
behov og mindsker den samlede sociale 
samhørighed i medlemsstaterne. Dette har 
skabt en ekstraordinær situation, som bør 
imødegås gennem specifikke, øjeblikkelige 
og ekstraordinære foranstaltninger, der 
hurtigt får virkning på realøkonomien 
med henblik på at stimulere investeringer, 
økonomisk vækst og jobskabelse samt 
bevaring af erhvervsstrukturer.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) For at reagere på konsekvenserne af 
krisen blev forordning (EU) nr. 1303/2013 
og (EU) nr. 1301/2013 den 30. marts 2020 
ændret for at give mulighed for mere 
fleksibilitet i gennemførelsen af de 
operationelle programmer, der støttes af 
Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling ("EFRU"), Den 
Europæiske Socialfond ("ESF") og 
Samhørighedsfonden (tilsammen 
"fondene") og af Den Europæiske Hav- og 
Fiskerifond ("EHFF"). Men da de alvorlige 
negative virkninger for EU's økonomier og 
samfund forværredes, blev begge 
forordninger ændret igen den 23. april 
2020 for at tilvejebringe ekstraordinær 
yderligere fleksibilitet, således at 
medlemsstaterne kan koncentrere sig om 
den nødvendige reaktion på den hidtil usete 
krise, ved at øge muligheden for at 

(2) For at reagere på konsekvenserne af 
krisen blev forordning (EU) nr. 1303/2013 
og (EU) nr. 1301/2013 den 30. marts 2020 
ændret for at give mulighed for mere 
fleksibilitet i gennemførelsen af de 
operationelle programmer, der støttes af 
Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling ("EFRU"), Den 
Europæiske Socialfond ("ESF") og 
Samhørighedsfonden (tilsammen 
"fondene") og af Den Europæiske Hav- og 
Fiskerifond ("EHFF"). Men da de alvorlige 
negative virkninger for EU's økonomier og 
samfund forværredes, blev begge 
forordninger ændret igen den 23. april 
2020 for at tilvejebringe ekstraordinær 
yderligere fleksibilitet, således at 
medlemsstaterne kan koncentrere sig om 
den nødvendige reaktion på den hidtil usete 
krise, ved at øge muligheden for at 
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mobilisere ikke-udnyttet støtte fra fondene 
og ved at forenkle de proceduremæssige 
krav i forbindelse med 
programgennemførelsen og revisionerne.

mobilisere ikke-udnyttet støtte fra fondene 
og ved at forenkle de proceduremæssige 
krav i forbindelse med 
programgennemførelsen og revisionerne, 
så de endelige støttemodtagere kan få 
adgang til finansiering, der hidtil ikke har 
været tilgængelig.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at afhjælpe de enorme chok i 
økonomien som følge af de ekstraordinære 
restriktioner, som medlemsstaterne har 
indført for at begrænse udbredelsen af 
covid-19, og risikoen for en asymmetrisk 
genopretning som følge af de forskellige 
nationale midler, der er til rådighed i de 
forskellige medlemsstater, og som har haft 
alvorlige konsekvenser for det indre 
markeds funktion, godkendte Det 
Europæiske Råd den 23. april 2020 en 
"køreplan for genopretning" med et stærkt 
investeringselement og opfordrede til 
oprettelse af den europæiske 
genopretningsfond samt gav 
Kommissionen mandat til at analysere 
behovene, således at midlerne målrettes 
mod de sektorer og geografiske områder i 
Unionen, der er hårdest ramt, samtidig med 
at forbindelsen til den flerårige finansielle 
ramme for 2021-2027 præciseres.

(3) For at afhjælpe de enorme chok i 
økonomien og undgå katastrofale sociale 
og økonomiske konsekvenser for Unionen 
som følge af de ekstraordinære 
restriktioner, som medlemsstaterne har 
indført for at begrænse udbredelsen af 
covid-19, og risikoen for en asymmetrisk 
genopretning som følge af de forskellige 
nationale midler, der er til rådighed i de 
forskellige medlemsstater, og som har haft 
alvorlige konsekvenser for det indre 
markeds funktion, godkendte Det 
Europæiske Råd den 23. april 2020 en 
"køreplan for genopretning" med et stærkt 
investeringselement og opfordrede til 
oprettelse af den europæiske 
genopretningsfond samt gav 
Kommissionen mandat til at analysere 
behovene, således at midlerne målrettes 
mod de sektorer og geografiske områder i 
Unionen, der er hårdest ramt, som det 
fremgår af Det Europæiske Råds 
konklusioner af 21. juli 2020, samtidig 
med at forbindelsen til den flerårige 
finansielle ramme for 2021-2027 
præciseres.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Der bør i overensstemmelse med 
forordning [det europæiske 
genopretningsinstrument] og inden for 
rammerne af de ressourcer, der er tildelt 
deri, gennemføres foranstaltninger, som 
tager sigte på genopretning og 
modstandsdygtighed, under de europæiske 
investerings- og strukturfonde for at 
imødegå den hidtil usete virkning af covid-
19-krisen. Sådanne supplerende midler 
bør anvendes med henblik på at sikre 
overholdelse af de tidsfrister, der er fastsat 
i forordning [ERI]. Desuden bør der stilles 
supplerende midler til rådighed til 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed gennem en revision af den 
flerårige finansielle ramme for 2014-2020.

(4) Der bør i overensstemmelse med 
forordning [det europæiske 
genopretningsinstrument] og inden for 
rammerne af de ressourcer, der er tildelt 
deri, gennemføres foranstaltninger, som 
tager sigte på genopretning og 
modstandsdygtighed, under de europæiske 
investerings- og strukturfonde for at 
imødegå den hidtil usete virkning af covid-
19-krisen. Desuden bør der stilles 
supplerende midler til rådighed til 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed gennem en revision af den 
flerårige finansielle ramme for 2014-2020, 
der gør det muligt at reagere fleksibelt på 
de behov, der opstår som følge af covid-
19-krisen.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Der bør stilles et ekstraordinært 
supplerende beløb på 58 272 800 000 EUR 
(i løbende priser) til rådighed til 
budgetmæssige forpligtelser fra 
strukturfondene under målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse for 
2020, 2021 og 2022 for at støtte de 
medlemsstater og regioner, der er hårdest 
ramt, ved kriseafhjælpning i forbindelse 
med covid-19-pandemien eller 
forberedelse af en grøn, digital og 
modstandsdygtig genopretning af 
økonomien, med henblik på hurtigt at 
anvende midlerne i realøkonomien gennem 
de eksisterende operationelle programmer. 
Midlerne for 2020 stammer fra en 
forøgelse af de midler, der er til rådighed 
for økonomisk, social og territorial 
samhørighed i den flerårige finansielle 
ramme for 2014-2020, mens midlerne for 

(5) Der bør stilles et ekstraordinært 
supplerende beløb på 58 272 800 000 EUR 
(i løbende priser), 54 806 498 104 EUR (i 
2018-priser), til rådighed til 
budgetmæssige forpligtelser fra 
strukturfondene under målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse og 
målet om europæisk territorialt 
samarbejde for 2020, 2021 og 2022 samt 
også for 2023 og 2024, hvis det kan 
begrundes af en medlemsstat, for at støtte 
de medlemsstater og regioner, der er 
hårdest ramt, ved kriseafhjælpning i 
forbindelse med covid-19-pandemien og 
dens socioøkonomiske konsekvenser og 
forberedelse af en grøn, digital og 
modstandsdygtig genopretning af 
økonomien, med henblik på hurtigt at 
anvende midlerne i realøkonomien gennem 
de eksisterende operationelle programmer. 
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2021 og 2022 stammer fra Den Europæiske 
Unions genopretningsinstrument. En del af 
de supplerende midler bør afsættes til 
teknisk bistand på Kommissionens 
initiativ. Kommissionen bør fastsætte 
fordelingen af de resterende supplerende 
midler for hver medlemsstat på grundlag af 
en tildelingsmetode, der er baseret på de 
senest tilgængelige objektive statistiske 
data vedrørende medlemsstaternes relative 
velstand og den aktuelle krises indvirkning 
på deres økonomier og samfund. 
Tildelingsmetoden bør omfatte et dedikeret 
supplerende beløb til regionerne i den 
yderste periferi på grund af deres 
økonomiers og samfunds særlige 
sårbarhed. For at afspejle udviklingen i 
krisens virkninger bør fordelingen 
revideres i 2021 på grundlag af den samme 
tildelingsmetode ved brug af de seneste 
statistiske data, der er til rådighed senest 
den 19. oktober 2021, med henblik på 
fordeling af 2022-tranchen af de 
supplerende midler.

Midlerne for 2020 stammer fra en 
forøgelse af de midler, der er til rådighed 
for økonomisk, social og territorial 
samhørighed i den flerårige finansielle 
ramme for 2014-2020, mens midlerne for 
2021 og 2022 samt for 2023 og 2024, hvis 
det er relevant, stammer fra Den 
Europæiske Unions 
genopretningsinstrument. En del af de 
supplerende midler bør afsættes til teknisk 
bistand på Kommissionens initiativ. 
Kommissionen bør for budgetmæssige 
forpligtelser under både målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse og 
målet om europæisk territorialt 
samarbejde fastsætte den årlige fordeling 
af de resterende supplerende midler for 
hver medlemsstat i 
gennemførelsesretsakter på grundlag af en 
tildelingsmetode, der er baseret på de 
senest tilgængelige objektive statistiske 
data vedrørende medlemsstaternes relative 
velstand og den aktuelle krises indvirkning 
på deres økonomier og samfund, således at 
der sikres en harmonisk udvikling i 
overensstemmelse med målene om 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed. Tildelingsmetoden bør 
omfatte et dedikeret supplerende beløb til 
regionerne i den yderste periferi på grund 
af deres økonomiers og samfunds særlige 
sårbarhed. For at afspejle udviklingen i 
krisens virkninger bør fordelingen 
revideres i 2021 på grundlag af den samme 
tildelingsmetode ved brug af de seneste 
statistiske data, der er til rådighed senest 
den 19. oktober 2021, med henblik på 
fordeling af 2022-tranchen, og hvis det er 
relevant, 2023- og 2024-trancherne, af de 
supplerende midler.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Horisontale finansielle regler 
vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet 
med hjemmel i artikel 322 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
finder anvendelse på denne forordning. 
Disse regler er fastlagt i finansforordningen 
og regulerer navnlig proceduren for 
opstilling og gennemførelse af budgettet 
ved hjælp af tilskud, offentlige indkøb, 
priser og indirekte gennemførelse og sikrer 
kontrol med de finansielle aktørers ansvar. 
Regler, der vedtages med hjemmel i artikel 
322 i TEUF, vedrører også beskyttelsen af 
Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne 
for så vidt angår retsstatsprincippet, idet 
overholdelsen heraf er en væsentlig 
forudsætning for sund økonomisk 
forvaltning og effektiv EU-finansiering.

(6) Horisontale finansielle regler 
vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet 
med hjemmel i artikel 322 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
finder anvendelse på denne forordning. 
Disse regler er fastlagt i finansforordningen 
og regulerer navnlig proceduren for 
opstilling og gennemførelse af budgettet 
ved hjælp af tilskud, offentlige indkøb, 
priser og indirekte gennemførelse og sikrer 
kontrol med de finansielle aktørers ansvar. 
Regler, der vedtages med hjemmel i artikel 
322 i TEUF, vedrører også beskyttelsen af 
Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne 
for så vidt angår retsstatsprincippet, idet 
overholdelsen heraf er en væsentlig 
forudsætning for sund økonomisk 
forvaltning og effektiv EU-finansiering, og 
samtidigt er beskyttelsen af de endelige 
støttemodtagere afgørende for fremme af 
kriseafhjælpning.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at give medlemsstaterne størst 
mulig fleksibilitet med hensyn til at 
skræddersy kriseafhjælpning i forbindelse 
med covid-19-pandemien eller forberede 
en grøn, digital og modstandsdygtig 
genopretning af økonomien bør 
Kommissionen fastlægge tildelingerne på 
medlemsstatsniveau. Desuden bør der også 
være mulighed for at anvende supplerende 
midler til støtte til de socialt dårligst 
stillede. Desuden er det nødvendigt at 
fastsætte lofter for tildelingen til teknisk 
bistand på medlemsstaternes initiativ og 
samtidig give medlemsstaterne størst mulig 
fleksibilitet med hensyn til tildelingen 

(7) For at give medlemsstaterne størst 
mulig fleksibilitet med hensyn til at 
skræddersy kriseafhjælpning i forbindelse 
med covid-19-pandemien og dens 
socioøkonomiske konsekvenser og 
forberede en grøn, digital og 
modstandsdygtig genopretning af 
sundhedssystemerne og økonomien bør 
Kommissionen fastlægge tildelingerne på 
medlemsstatsniveau ved at tage hensyn til 
de mest berørte regioner. Desuden bør der 
også være mulighed for at anvende 
supplerende midler til støtte til de socialt 
dårligst stillede og til 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. 
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heraf inden for de operationelle 
programmer, der støttes af EFRU eller 
ESF. Det bør præciseres, at der ikke er 
behov for at respektere ESF's 
minimumsandel for de supplerende 
midler. Under hensyntagen til den 
forventede hurtige anvendelse af de 
supplerende midler bør de forpligtelser, der 
er knyttet til disse supplerende midler, først 
frigøres ved afslutningen af de 
operationelle programmer.

Desuden er det nødvendigt at fastsætte 
lofter for tildelingen til teknisk bistand på 
medlemsstaternes initiativ og samtidig give 
medlemsstaterne størst mulig fleksibilitet 
med hensyn til tildelingen heraf inden for 
de operationelle programmer, der støttes af 
EFRU eller ESF. ESF's operationelle 
styrke bør bevares. Under hensyntagen til 
den forventede hurtige anvendelse af de 
supplerende midler bør de forpligtelser, der 
er knyttet til disse supplerende midler, først 
frigøres ved afslutningen af de 
operationelle programmer.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Da covid-19-pandemien har 
påvirket regioner og kommuner 
forskelligt i medlemsstaterne, er 
inddragelsen af regionale og lokale 
aktører fra myndigheder, økonomiske 
partnere og arbejdsmarkedets parter samt 
civilsamfundet vigtig for forberedelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af den kriseafhjælpning, der 
støttes af REACT-EU. Partnerskaber og 
flerniveaustyring i medlemsstaterne bør 
styrkes og nøje overvåges af 
Kommissionen.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at supplere de foranstaltninger, 
der allerede er til rådighed under 
anvendelsesområdet for EFRU, som 
udvidet ved Europa-Parlamentets og 

(9) For at supplere de foranstaltninger, 
der allerede er til rådighed under 
anvendelsesområdet for EFRU, som 
udvidet ved Europa-Parlamentets og 
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Rådets forordning (EU) 2020/460 og (EU) 
2020/5585, bør medlemsstaterne fortsat 
have mulighed for at anvende de 
supplerende midler primært til 
investeringer i produkter og tjenester til 
sundhedsvæsenet, til at yde støtte i form af 
driftskapital eller investeringsstøtte til 
SMV'er, operationer, der bidrager til 
overgangen til en digital og grøn økonomi, 
infrastruktur, der leverer basale tjenester til 
borgerne, eller økonomiske 
støtteforanstaltninger i de regioner, der er 
mest afhængige af de sektorer, der er mest 
berørt af krisen. Der bør også ydes støtte til 
teknisk bistand. De supplerende midler bør 
udelukkende rettes mod det nye tematiske 
mål "Fremme af kriseafhjælpning i 
forbindelse med covid-19-pandemien og 
forberedelse af en grøn, digital og 
modstandsdygtig genopretning af 
økonomien", som også bør udgøre en 
fælles investeringsprioritet, med henblik på 
at muliggøre forenklet programmering og 
gennemførelse af de supplerende midler.

Rådets forordning (EU) 2020/460 og (EU) 
2020/5585, bør medlemsstaterne fortsat 
have mulighed for at anvende de 
supplerende midler primært til 
investeringer i produkter og tjenester til 
sundhedsvæsenet, herunder 
grænseoverskridende sundhedstjenester 
og plejehjem, idet der sikres størst mulig 
komplementaritet med andre EU-
instrumenter, til at yde støtte i form af 
driftskapital eller investeringsstøtte til 
SMV'er, navnlig i de sektorer, der er 
hårdest ramt af covid-19-pandemien og 
har behov for hurtig revitalisering som 
f.eks. turisme- og kultursektoren, 
operationer, der bidrager til overgangen til 
en digital og grøn økonomi, og støtte til 
socialøkonomiske virksomheder, 
infrastruktur, der leverer 
ikkediskriminerende basale tjenester til 
personer, der bor i landdistrikter, 
grænseregioner, mindre udviklede 
regioner, øregioner, bjergregioner, 
tyndtbefolkede regioner og regioner i den 
yderste periferi og i områder, der er berørt 
af industriel omstilling og affolkning, 
eller økonomiske støtteforanstaltninger i de 
regioner, der er mest afhængige af de 
sektorer, der er mest berørt af krisen. 
Styrket samarbejde, koordinering og 
modstandsdygtighed på sundhedsområdet 
bør fremmes ved at opbygge og udvikle et 
netværk af ekspertisecentre i Unionen, 
der er specialiseret i at udvikle specifik 
behandling af de skiftende 
sundhedsmæssige behov. Andre 
investeringer med et dokumenteret stort 
jobskabelsespotentiale, f.eks. byfornyelse, 
bør også støttes. Desuden bør der også 
ydes støtte til teknisk bistand i alle faser. 
De supplerende midler bør udelukkende 
rettes mod det nye tematiske mål "Fremme 
af kriseafhjælpning i forbindelse med 
covid-19-pandemien og forberedelse af en 
grøn, digital og modstandsdygtig 
genopretning af økonomien", som også bør 
udgøre en fælles investeringsprioritet, med 
henblik på at muliggøre forenklet 
programmering og gennemførelse af de 
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supplerende midler.

__________________ __________________
5 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2020/460 af 30. marts 
2020 om ændring af forordning (EU) nr. 
1301/2013, (EU) nr. 1303/2013 og (EU) nr. 
508/2014 for så vidt angår særlige 
foranstaltninger til mobilisering af 
investeringer i medlemsstaternes 
sundhedssystemer og andre dele af deres 
økonomier som reaktion på covid-19-
udbruddet (investeringsinitiativ som 
reaktion på coronavirusset) (EUT L 99 af 
31.3.2020, s. 5), Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2020/558 af 
23. april 2020 om ændring af forordning 
(EU) nr. 1301/2013 og (EU) nr. 1303/2013 
for så vidt angår særlige foranstaltninger 
med henblik på at give ekstraordinær 
fleksibilitet med hensyn til anvendelsen af 
de europæiske struktur- og 
investeringsfonde som reaktion på covid-
19-udbruddet (EUT L 130 af 23.4.2020, s. 
1).

5 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2020/460 af 30. marts 
2020 om ændring af forordning (EU) nr. 
1301/2013, (EU) nr. 1303/2013 og (EU) nr. 
508/2014 for så vidt angår særlige 
foranstaltninger til mobilisering af 
investeringer i medlemsstaternes 
sundhedssystemer og andre dele af deres 
økonomier som reaktion på covid-19-
udbruddet (investeringsinitiativ som 
reaktion på coronavirusset) (EUT L 99 af 
31.3.2020, s. 5), Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2020/558 af 
23. april 2020 om ændring af forordning 
(EU) nr. 1301/2013 og (EU) nr. 1303/2013 
for så vidt angår særlige foranstaltninger 
med henblik på at give ekstraordinær 
fleksibilitet med hensyn til anvendelsen af 
de europæiske struktur- og 
investeringsfonde som reaktion på covid-
19-udbruddet (EUT L 130 af 23.4.2020, s. 
1).

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For så vidt angår ESF, bør 
medlemsstaterne primært anvende de 
supplerende midler til at støtte bevarelse af 
arbejdspladser, herunder gennem ordninger 
med nedsat arbejdstid og støtte til 
selvstændige, jobskabelse, navnlig for 
personer i sårbare situationer, støtte til 
ungdomsbeskæftigelsesforanstaltninger, 
uddannelse, udvikling af færdigheder, og 
til at forbedre adgangen til sociale 
tjenesteydelser af almen interesse, herunder 
for børn. Det bør præciseres, at der under 
de nuværende ekstraordinære 
omstændigheder kan ydes støtte til 
ordninger med nedsat arbejdstid for 

(10) For så vidt angår ESF, bør 
medlemsstaterne primært anvende de 
supplerende midler til at støtte 
modernisering af arbejdsmarkedet og 
sundheds- og socialsystemerne, bevarelse 
af arbejdspladser, herunder i landdistrikter, 
grænseregioner, mindre udviklede 
regioner, øregioner, bjergregioner, 
tyndtbefolkede regioner og regioner i den 
yderste periferi og i områder, der er berørt 
af industriel omstilling og affolkning, 
herunder gennem ordninger med nedsat 
arbejdstid og støtte til selvstændige, 
iværksættere, freelancere, kunstnere og 
kreative arbejdstagere, jobskabelse, 
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arbejdstagere og selvstændige i forbindelse 
med covid-19-pandemien, også selv om 
denne støtte ikke kombineres med aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, 
medmindre sidstnævnte kræves i henhold 
til national lovgivning. EU-støtte til disse 
ordninger med nedsat arbejdstid bør være 
tidsbegrænset.

navnlig for personer i sårbare situationer, 
social inklusion og udryddelse af 
fattigdom, støtte til 
ungdomsbeskæftigelsesforanstaltninger, 
inklusiv uddannelse, herunder livslang 
læring, onlineuddannelse, udvikling af 
færdigheder, omskoling og 
opkvalificering, navnlig for ugunstigt 
stillede grupper og plejere, og til at 
forbedre lige og universel adgang til 
sundhedstjenesteydelser og sociale 
tjenesteydelser af almen interesse, herunder 
for børn, ældre, personer med handicap, 
kvinder, der er hårdest ramt af den 
efterfølgende økonomiske krise, mindretal 
og hjemløse. Det bør præciseres, at der 
under de nuværende ekstraordinære 
omstændigheder kan ydes støtte til 
ordninger med nedsat arbejdstid for 
arbejdstagere og selvstændige i forbindelse 
med covid-19-pandemien, også selv om 
denne støtte ikke kombineres med aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, 
medmindre sidstnævnte kræves i henhold 
til national lovgivning. EU-støtte til disse 
ordninger med nedsat arbejdstid bør være 
tidsbegrænset. Disse ordninger med nedsat 
arbejdstid bør sigte mod at opretholde de 
samme arbejds- og beskæftigelsesvilkår 
og -rettigheder, og de supplerende midler 
fra ESF, der tildeles dem, bør 
udelukkende anvendes til at finansiere 
den delvise arbejdsløshedsunderstøttelse 
og ikke andre virksomhedsformål eller 
-udgifter og bør ikke undergrave de 
kollektive forhandlinger eller 
arbejdstagernes deltagelse eller 
medbestemmelse i virksomhedernes 
beslutningsprocesser i overensstemmelse 
med national lovgivning og praksis.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Eftersom den midlertidige lukning 
af grænserne mellem medlemsstaterne 
har ført til betydelige udfordringer for 
grænsesamfund og -virksomheder, bør 
medlemsstaternes grænseøkonomier 
bruge op til 5 % af de supplerende midler 
til at støtte grænseoverskridende projekter 
ved at anvende eksisterende Interreg-
projekter eller skabe nye.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at sikre, at medlemsstaterne har 
tilstrækkelige finansielle midler til hurtigt 
at gennemføre kriseafhjælpning i 
forbindelse med covid-19-pandemien og 
forberede en grøn, digital og 
modstandsdygtig genopretning af 
økonomien, er det nødvendigt at fastsætte 
et højere niveau for den første 
forfinansiering med henblik på hurtig 
gennemførelse af de foranstaltninger, der 
støttes ved hjælp af de supplerende midler. 
Den første forfinansiering, der skal 
udbetales, bør sikre, at medlemsstaterne 
har midlerne til at sørge for forskud til 
støttemodtagere, når dette er nødvendigt, 
og for at refundere støttemodtagere hurtigt 
efter forelæggelsen af 
betalingsanmodninger.

(11) For at sikre, at medlemsstaterne har 
tilstrækkelige finansielle midler til hurtigt 
at gennemføre kriseafhjælpning i 
forbindelse med covid-19-pandemien og 
dens socioøkonomiske konsekvenser samt 
til at forberede en grøn, digital og 
modstandsdygtig genopretning af 
sundhedssystemerne og økonomien, er det 
nødvendigt at fastsætte et højere niveau for 
den første forfinansiering eller, hvis det er 
relevant, årlige forfinansiering, med 
henblik på hurtig gennemførelse af de 
foranstaltninger, der støttes ved hjælp af de 
supplerende midler. Den første 
forfinansiering, der skal udbetales, bør 
sikre, at medlemsstaterne har midlerne til 
at sørge for forskud til støttemodtagere, når 
dette er nødvendigt, og for at refundere 
støttemodtagere hurtigt efter forelæggelsen 
af betalingsanmodninger. 

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) De supplerende midler bør 
anvendes i overensstemmelse med 
princippet om bæredygtig udvikling og 
princippet om ikke at gøre skade, idet der 
tages hensyn til FN's verdensmål for 
bæredygtig udvikling og Parisaftalen om 
klimaændringer. Endvidere bør 
ligestilling mellem mænd og kvinder, 
kønsmainstreaming og integration af 
kønsaspektet tages i betragtning og 
fremmes under hele gennemførelsen af de 
operationelle programmer.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Med henblik på at lette byrden for 
de offentlige budgetter ved 
kriseafhjælpning i forbindelse med covid-
19-pandemien og forberedelse af grøn, 
digital og modstandsdygtig genopretning af 
økonomien bør medlemsstaterne have 
mulighed for undtagelsesvis at anmode om, 
at der anvendes en medfinansieringssats på 
op til 100 % for de særskilte prioritetsakser 
i operationelle programmer, som 
tilvejebringer støtte baseret på de 
supplerende midler.

(13) Med henblik på at lette byrden for 
de offentlige budgetter ved 
kriseafhjælpning i forbindelse med covid-
19-pandemien og forberedelse af grøn, 
digital og modstandsdygtig genopretning af 
sundhedssystemerne og økonomien bør 
medlemsstaterne have mulighed for 
undtagelsesvis at anmode om, at der 
anvendes en medfinansieringssats på op til 
100 % for de særskilte prioritetsakser i 
operationelle programmer, som 
tilvejebringer støtte baseret på de 
supplerende midler.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at sætte medlemsstaterne i 
stand til hurtigt at anvende de supplerende 

(14) For at sætte medlemsstaterne i 
stand til hurtigt at anvende de supplerende 
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midler til kriseafhjælpning i forbindelse 
med covid-19-pandemien og forberedelse 
af en grøn, digital og modstandsdygtig 
genopretning af økonomien i den 
nuværende programmeringsperiode er det 
berettiget undtagelsesvist at fritage 
medlemsstaterne fra behovet for at 
overholde forhåndsbetingelserne og 
kravene vedrørende resultatreserven og 
anvendelse af resultatrammen, vedrørende 
tematisk koncentration, også i forhold til de 
tærskler, der er fastsat for bæredygtig 
byudvikling i EFRU, og vedrørende 
udarbejdelse af en kommunikationsstrategi 
for de supplerende midler. Det er ikke 
desto mindre nødvendigt, at 
medlemsstaterne senest den 31. december 
2024 foretager mindst én evaluering for at 
vurdere, om de supplerende midler er 
effektive og virkningsfulde, og hvordan de 
har bidraget til det nye dedikerede 
tematiske mål. For at gøre det lettere at få 
adgang til sammenlignelige oplysninger på 
EU-plan opfordres medlemsstaterne til at 
gøre brug af de programspecifikke 
indikatorer, som Kommissionen stiller til 
rådighed. Når medlemsstaterne og 
forvaltningsmyndighederne varetager deres 
opgaver i forbindelse med information, 
kommunikation og synlighed, bør de 
desuden øge synligheden af de 
ekstraordinære foranstaltninger og midler, 
som Unionen har tilvejebragt, navnlig ved 
at sikre, at potentielle støttemodtagere, 
støttemodtagere, deltagere, endelige 
modtagere af finansielle instrumenter og 
offentligheden er opmærksomme på 
eksistensen og omfanget af den yderligere 
støtte, der stammer fra de supplerende 
midler.

midler til kriseafhjælpning i forbindelse 
med covid-19-pandemien og dens 
socioøkonomiske konsekvenser og 
forberedelse af en grøn, digital og 
modstandsdygtig genopretning af 
sundhedssystemerne og økonomien i den 
nuværende programmeringsperiode er det 
berettiget undtagelsesvist at fritage 
medlemsstaterne fra behovet for at 
overholde forhåndsbetingelserne og 
kravene vedrørende resultatreserven og 
anvendelse af resultatrammen, vedrørende 
tematisk koncentration, også i forhold til de 
tærskler, der er fastsat for bæredygtig 
byudvikling i EFRU, og vedrørende 
udarbejdelse af en kommunikationsstrategi 
for de supplerende midler. Det er ikke 
desto mindre nødvendigt, at 
medlemsstaterne senest den 31. december 
2024 eller senest den 31. december 2026, 
hvis der stilles supplerende midler til 
rådighed til budgetforpligtelser i 2023 og 
2024, foretager mindst én evaluering for at 
vurdere, om de supplerende midler er 
effektive, inklusive og virkningsfulde, og 
hvordan de har bidraget til det nye 
dedikerede tematiske mål. For at gøre det 
lettere at få adgang til sammenlignelige 
oplysninger på EU-plan skal 
medlemsstaterne gøre brug af de 
programspecifikke indikatorer, som 
Kommissionen stiller til rådighed. Når 
medlemsstaterne og 
forvaltningsmyndighederne varetager deres 
opgaver i forbindelse med information, 
kommunikation og synlighed, bør de 
desuden øge synligheden af de 
ekstraordinære foranstaltninger og midler, 
som Unionen har tilvejebragt, navnlig ved 
at sikre, at potentielle støttemodtagere, 
støttemodtagere, deltagere, endelige 
modtagere af finansielle instrumenter og 
offentligheden er opmærksomme på 
eksistensen og omfanget af den yderligere 
støtte, der stammer fra de supplerende 
midler.
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at gøre det muligt at målrette 
disse supplerende midler mod de 
geografiske områder, hvor der er størst 
behov for dem, opdeles de supplerende 
midler afsat til EFRU og ESF som en 
ekstraordinær foranstaltning og med 
forbehold af de generelle regler for 
tildeling af strukturfondsmidler ikke efter 
regionskategori. Medlemsstaterne 
forventes dog at tage hensyn til de 
forskellige regionale behov og 
udviklingsniveauer for at sikre, at der 
fortsat fokuseres på mindre udviklede 
regioner i overensstemmelse med målene 
om økonomisk, social og territorial 
samhørighed, jf. artikel 173 i TEUF. 
Medlemsstaterne bør også inddrage de 
lokale og regionale myndigheder samt 
relevante organer, der repræsenterer 
civilsamfundet, i overensstemmelse med 
partnerskabsprincipperne.

(15) For at gøre det muligt at målrette 
disse supplerende midler mod de 
geografiske områder, der er mest berørt, 
herunder grænseregionerne, opdeles de 
supplerende midler afsat til EFRU og ESF 
som en ekstraordinær foranstaltning og 
med forbehold af de generelle regler for 
tildeling af strukturfondsmidler ikke efter 
regionskategori. Medlemsstaterne 
forventes dog at tage hensyn til de 
forskellige regionale investeringsbehov, 
som er opstået på grund af covid-19-
pandemien, og udviklingsniveauer for at 
sikre et balanceret fokus på såvel mindre 
udviklede regioner og dårligt stillede 
områder i overensstemmelse med målene 
om økonomisk, social og territorial 
samhørighed, jf. artikel 173 i TEUF, som 
på de regioner og byer, der er mest berørt 
af pandemien. Medlemsstaterne bør også 
inddrage de lokale og regionale 
myndigheder samt relevante organer, der 
repræsenterer civilsamfundet, navnlig den 
tredje sektor, i overensstemmelse med 
partnerskabsprincippet.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) På nær i de tilfælde, hvor der er 
fastsat undtagelser i denne forordning, 
bør udgifter under REACT-EU være 
underlagt samme forpligtelser og 
garantier som al 
samhørighedsfinansiering. Dette omfatter 
respekt for de grundlæggende rettigheder 
og overholdelse af Den Europæiske 
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Unions charter om grundlæggende 
rettigheder samt effektive foranstaltninger 
til bekæmpelse af svig, der skal 
gennemføres med støtte fra eksisterende 
agenturer for bekæmpelse af svig på 
medlemsstats- og EU-plan, f.eks. OLAF 
og, hvis det er relevant, EPPO.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) I betragtning af covid-19-
pandemien og det akutte behov for at 
imødegå den dermed forbundne 
folkesundhedskrise anses det for 
nødvendigt at fravige den periode på otte 
uger, der er omhandlet i artikel 4 i 
protokol nr. 1 om de nationale 
parlamenters rolle i Unionen, der er 
knyttet som bilag til traktaten om Den 
Europæiske Union, traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde og 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab.

udgår

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 91 – stk. 1a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Ud over de samlede midler, der er 
omhandlet i stk. 1, stilles der supplerende 
midler på 5 000 000 000 EUR i løbende 
priser til rådighed for økonomisk, social og 
territorial samhørighed med henblik på 
budgetmæssige forpligtelser for 2020, og 
de afsættes til EFRU og ESF."

1a. Ud over de samlede midler, der er 
omhandlet i stk. 1, stilles der supplerende 
midler på 4 805 843 906 EUR i 2018-priser 
til rådighed for økonomisk, social og 
territorial samhørighed med henblik på 
budgetmæssige forpligtelser for 2020, og 
de afsættes til EFRU og ESF.



RR\1212778DA.docx 21/90 PE654.026v02-00

DA

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
artikel 2 i forordning [ERI], gennemføres 
under strukturfondene med et beløb på 
53 272 800 000 EUR i løbende priser af 
det beløb, der er omhandlet i samme 
forordnings artikel 3, stk. 2, litra a), nr. i), 
med forbehold af artikel 4, stk. 3, 4 og 8.

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
artikel 2 i forordning [ERI], gennemføres 
under strukturfondene med et beløb på 
50 000 654 198 EUR i 2018-priser af det 
beløb, der er omhandlet i samme 
forordnings artikel 3, stk. 2, litra a), nr. i), 
med forbehold af artikel 4, stk. 3, 4 og 8.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse supplerende midler for 2021 og 2022 
udgør eksterne formålsbestemte indtægter i 
henhold til finansforordningens artikel 21, 
stk. 5.

Disse supplerende midler for 2021 og 2022 
udgør eksterne formålsbestemte indtægter i 
henhold til finansforordningens artikel 21, 
stk. 5. På grundlag af statistikkerne og 
den fremtidige udvikling vedrørende 
genopretningen efter den økonomiske 
krise forårsaget af COVID-19 kan der ved 
hjælp af en delegeret retsakt træffes 
afgørelse om at forlænge 
fleksibilitetsforanstaltningerne under 
REACT-EU til årene 2023 og 2024.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ekstraordinære supplerende midler og 
gennemførelsesordninger under målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse med 
henblik på at yde bistand til fremme af 
kriseafhjælpning i forbindelse med covid-
19-pandemien og forberedelse af en grøn, 
digital og modstandsdygtig genopretning af 
økonomien (REACT-EU)

Ekstraordinære supplerende midler og 
gennemførelsesordninger under målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse og 
målet om europæisk territorialt 
samarbejde med henblik på at yde bistand 
til fremme af kriseafhjælpning i forbindelse 
med covid-19-pandemien og dens sociale 
konsekvenser og forberedelse af en grøn, 
digital og modstandsdygtig genopretning af 
økonomien (REACT-EU)

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De supplerende midler, der er 
omhandlet i artikel 91, stk. 1a, og artikel 
92a ("de supplerende midler"), stilles til 
rådighed under målet om investeringer i 
vækst og beskæftigelse med henblik på at 
yde bistand til fremme af kriseafhjælpning 
i forbindelse med covid-19-pandemien og 
forberedelse af en grøn, digital og 
modstandsdygtig genopretning af 
økonomien (REACT-EU). De supplerende 
midler anvendes til at gennemføre teknisk 
bistand i henhold til denne artikels stk. 6 og 
de operationer, der gennemfører det 
tematiske mål i denne artikels stk. 10.

1. Mindst 95 % af de supplerende 
midler, der er omhandlet i artikel 91, stk. 
1a, og artikel 92a ("de supplerende 
midler"), stilles til rådighed under målet 
om investeringer i vækst og beskæftigelse. 
Mindst 3 % og op til 5 % af disse midler 
stilles til rådighed under målet om 
europæisk territorialt samarbejde. I begge 
tilfælde skal de supplerende midler yde 
bistand til fremme af kriseafhjælpning i 
forbindelse med covid-19-pandemien og 
forberedelse af en grøn, digital og 
modstandsdygtig genopretning af 
økonomien (REACT-EU). De supplerende 
midler anvendes til at gennemføre teknisk 
bistand i henhold til denne artikels stk. 6 og 
de operationer, der gennemfører det 
tematiske mål i denne artikels stk. 9.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
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Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— 2020: 5 000 000 000 EUR — 2020: 5 000 000 000 EUR i 
løbende priser (4 805 843 906 EUR i 
2018-priser)

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— 2021: 42 434 400 000 EUR — 2021: 42 434 400 000 EUR i 
løbende priser (39 987 184 320 EUR i 
2018-priser)

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— 2022: 10 820 400 000 EUR. — 2022: 10 820 400 000 EUR i 
løbende priser (9 996 674 058 EUR i 
2018-priser).

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De supplerende midler for 2021 og 2022 Under både målet om investeringer i 
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stilles til rådighed af de supplerende 
midler som omhandlet i artikel 92a. De 
supplerende midler som omhandlet i artikel 
92a anvendes også til dækning af 
administrationsudgifter op til 18 000 000 
EUR i løbende priser.

vækst og beskæftigelse og målet om 
europæisk territorialt samarbejde stilles 
de supplerende midler som omhandlet i 
artikel 92a til rådighed for 2021 og 2022. 
De supplerende midler kan også stilles til 
rådighed til budgetmæssige forpligtelser i 
2023 og 2024 ved hjælp af en revision af 
denne forordning ved en delegeret retsakt 
og på grundlag af en begrundet 
anmodning fra en medlemsstat. De 
supplerende midler som omhandlet i artikel 
92a skal suppleres af dækning af 
administrationsudgifter på op til 
18 000 000 EUR i løbende priser 
(16 795 821 EUR i 2018-priser).

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. 0,35 % af de supplerende midler 
afsættes til teknisk bistand på 
Kommissionens initiativ.

3. 0,35 % af de supplerende midler 
afsættes til teknisk bistand på 
Kommissionens initiativ med særligt fokus 
på de medlemsstater, der er hårdest ramt 
af covid-19-pandemien, og de 
medlemsstater, der har de laveste 
absorptionsrater og 
gennemførelsesgrader.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager i form af 
gennemførelsesretsakter en afgørelse om 
fordelingen af de supplerende midler som 

4. For så vidt angår både målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse og 
målet om europæisk territorialt 
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bevillinger fra strukturfondene for 2020 og 
2021 for hver medlemsstat i 
overensstemmelse med de kriterier og den 
metode, der er fastsat i bilag VIIa. Denne 
afgørelse revideres i 2021 for at fastlægge 
fordelingen af de supplerende midler for 
2022 på grundlag af de data, der er til 
rådighed senest den 19. oktober 2021.

samarbejde vedtager Kommissionen i 
form af gennemførelsesretsakter en 
afgørelse om fordelingen af de supplerende 
midler som bevillinger fra strukturfondene 
for 2020 og 2021 for hver medlemsstat i 
overensstemmelse med de kriterier og den 
metode, der er fastsat i bilag VIIa. Denne 
afgørelse revideres i 2021 for at fastlægge 
fordelingen af de supplerende midler for 
2022 på grundlag af de data, der er til 
rådighed senest den 19. oktober 2021. Hvis 
det er relevant, skal den også revideres i 
2022 i forhold til de budgetmæssige 
forpligtelser i 2023 og 2024 baseret på de 
seneste tilgængelige statistiske data. 
Revisionerne skal sikre, at de 
operationelle programmer ikke påvirkes 
negativt.
(Bilag VII a ajourføres for at dække 
fordelingen for målet om europæisk 
territorialt samarbejde).

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 5 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat afsætter de supplerende 
midler, der er til rådighed til 
programmering under EFRU og ESF, til 
operationelle programmer.

Hver medlemsstat afsætter de supplerende 
midler, der er til rådighed til 
programmering under EFRU og ESF, til 
operationelle programmer, som inddrager 
lokale og regionale myndigheder samt 
relevante organer, der repræsenterer 
civilsamfundet og arbejdsmarkedets 
partnere, i overensstemmelse med 
partnerskabsprincippet.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
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Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 5 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 92, stk. 7, kan det også 
foreslås at anvende en andel af de 
supplerende midler til at øge støtten til Den 
Europæiske Fond for Bistand til de Socialt 
Dårligst Stillede ("FEAD") før eller 
samtidig med tildelingen til EFRU og ESF.

Uanset artikel 92, stk. 7, skal det også 
foreslås at anvende mindst 3 % af de 
supplerende midler til at øge støtten til Den 
Europæiske Fond for Bistand til de Socialt 
Dårligst Stillede ("FEAD") med henblik på 
at tage hånd om situationen for dem, som 
er blevet ramt i en hidtil uset grad af 
covid-19-krisen. En andel af de 
supplerende midler kan også anvendes til 
at øge støtten til 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet før eller 
samtidig med tildelingen til EFRU og ESF.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 5 – afsnit 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne supplerende tildeling til regionerne 
i den yderste periferi skal tilføjes den 
tildeling, som hver region i den yderste 
periferi modtager gennem fordelingen af 
det nationale budget, i overensstemmelse 
med udregningen i stk. 1 og 2 af bilag I.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 5 – afsnit 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter den første tildeling kan de 
supplerende midler efter anmodning fra en 
medlemsstat om ændring af et operationelt 

Efter den første tildeling kan de 
supplerende midler efter anmodning fra en 
medlemsstat om ændring af et operationelt 
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program i henhold til artikel 30, stk. 1, 
overføres mellem EFRU og ESF uanset de 
procentsatser, der er omhandlet i artikel 92, 
stk. 1, litra a), b) og c).

program i henhold til artikel 30, stk. 1, 
overføres mellem EFRU og ESF uanset de 
procentsatser, der er omhandlet i artikel 92, 
stk. 1, litra a), b) og c), så længe 
ESF-andelen ikke falder til under 23,1 %.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 5 – afsnit 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De supplerende midler gennemføres i 
overensstemmelse med reglerne for den 
fond, som de tildeles eller overføres til.

De supplerende midler gennemføres i 
overensstemmelse med reglerne for den 
fond, som de tildeles eller overføres til, og 
bestemmelserne i denne forordning.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Op til 4 % af de samlede 
supplerende midler under EFRU og ESF 
kan afsættes til teknisk bistand under et 
eksisterende operationelt program, der 
støttes af EFRU eller ESF, eller det nye 
operationelle program, der er omhandlet i 
stk. 11.

6. På medlemsstaternes initiativ kan 
op til 4 % af de samlede supplerende 
midler under EFRU og ESF afsættes til 
teknisk bistand i alle faser under et 
eksisterende operationelt program, der 
støttes af EFRU eller ESF, eller det nye 
operationelle program, der er omhandlet i 
stk. 10.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 7 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 81, stk. 1, og artikel 134, stk. 
1, udgør den første forfinansiering, der skal 
udbetales, efter at Kommissionen har 
truffet afgørelse om vedtagelse af et 
operationelt program eller godkendelse af 
ændringen af et operationelt program med 
henblik på tildeling af de supplerende 
midler, 50 % af de supplerende midler, der 
tildeles programmer for 2020 under det nye 
tematiske mål, der er omhandlet i denne 
artikels stk. 10.

Uanset artikel 81, stk. 1, og artikel 134, stk. 
1, udgør den første forfinansiering, der skal 
udbetales, efter at Kommissionen har 
truffet afgørelse om vedtagelse af et 
operationelt program eller godkendelse af 
ændringen af et operationelt program med 
henblik på tildeling af de supplerende 
midler, 50 % af de supplerende midler, der 
tildeles programmer for 2020 under det nye 
tematiske mål, der er omhandlet i denne 
artikels stk. 9.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på anvendelsen af artikel 
134, stk. 2, på den årlige forfinansiering i 
årene 2021, 2022 og 2023 omfatter støtten 
fra fondene for hele 
programmeringsperioden til det 
operationelle program de supplerende 
midler.

Uanset artikel 134, stk. 2, kan den årlige 
forfinansiering for 2021 og 2022 og, på 
grundlag af en begrundet anmodning fra 
en medlemsstat, for 2023 og 2024, bestå af 
op til 50 % af de supplerende midler, som 
er tildelt til programmer under den nye 
tematiske målsætning nævnt i stk. 9. Med 
henblik på beregning af den årlige 
forfinansiering for 2021, 2022 og 2023 og, 
hvis det er relevant, for 2024 omfatter 
støtten fra fondene for hele 
programmeringsperioden til det 
operationelle program de supplerende 
midler.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 8 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

De supplerende midler, der ikke afsættes til 
teknisk bistand, anvendes under det 
tematiske mål, der er omhandlet i stk. 10, 
til at støtte operationer til fremme af 
kriseafhjælpning i forbindelse med covid-
19-pandemien og forberedelse af en grøn, 
digital og modstandsdygtig genopretning af 
økonomien.

De supplerende midler, der ikke afsættes til 
teknisk bistand, anvendes under det 
tematiske mål, der er omhandlet i stk. 9, til 
at støtte operationer til fremme af 
kriseafhjælpning i forbindelse med covid-
19-pandemien og forberedelse af en grøn, 
digital og modstandsdygtig genopretning af 
økonomien ved f.eks. at fokusere på 
genopbygningen af sundheden og 
konkurrenceevnen i hårdt ramte 
økonomiske sektorer.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De supplerende midler kan af 
medlemsstaterne enten tildeles en eller 
flere særskilte prioritetsakser inden for et 
eksisterende operationelt program eller 
operationelle programmer eller til et nyt 
operationelt program som omhandlet i stk. 
11. Uanset artikel 26, stk. 1, dækker 
programmet perioden indtil den 31. 
december 2022, med forbehold af stk. 4.

De supplerende midler kan af 
medlemsstaterne enten tildeles en eller 
flere særskilte prioritetsakser inden for et 
eksisterende operationelt program eller 
operationelle programmer eller til et nyt 
operationelt program som omhandlet i stk. 
10. Uanset artikel 26, stk. 1, dækker 
programmet perioden indtil den 31. 
december 2022 eller den 31. december 
2024 i tilfælde, hvor undtagelsen 
omhandlet i stk. 2 finder anvendelse, med 
forbehold af stk. 4 i denne artikel.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 8 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår EFRU, anvendes de 
supplerende midler primært til at støtte 
investeringer i produkter og tjenesteydelser 
til sundhedsvæsenet, til at yde støtte i form 
af driftskapital eller investeringsstøtte til 
SMV'er, investeringer, der bidrager til 
overgangen til en digital og grøn økonomi, 
investeringer i infrastruktur, der leverer 
basale tjenester til borgerne, og 
økonomiske foranstaltninger i de regioner, 
der er mest afhængige af de sektorer, der er 
mest berørt af krisen.

For så vidt angår EFRU, anvendes de 
supplerende midler primært til at støtte 
investeringer i produkter og tjenesteydelser 
til sundhedsinfrastruktur og social 
infrastruktur og sundhedssystemer og 
-tjenester til alle, herunder på tværs af 
grænserne, og til plejehjem (herunder 
dagcentre for ældre), til at yde støtte i 
form af driftskapital eller investerings- og 
rådgivningsstøtte til SMV'er og 
socialøkonomiske virksomheder, 
investeringer, der bidrager til overgangen 
til en digital og grøn økonomi, herunder 
tilpasningen til telearbejde, investeringer i 
infrastruktur, der leverer 
ikkediskriminerende basale tjenester til 
personer, der bor i landdistrikter, 
grænseregioner, mindre udviklede 
regioner, øregioner, bjergregioner, 
tyndtbefolkede regioner og regioner i den 
yderste periferi og i områder, der er berørt 
af industriel omstilling og affolkning, og 
økonomiske foranstaltninger i de regioner, 
der er mest afhængige af de sektorer, der er 
mest berørt af krisen, f.eks. turisme- og 
kultursektoren. Andre investeringer med 
et stort jobskabelsespotentiale, f.eks. 
byfornyelse, kan også støttes.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 8 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår ESF, anvendes de 
supplerende midler primært til at støtte 
bevarelse af arbejdspladser, herunder 
gennem ordninger med nedsat arbejdstid 
og støtte til selvstændige, også selv om 
denne støtte ikke kombineres med aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, 

For så vidt angår ESF, anvendes de 
supplerende midler primært til at støtte 
arbejdsmarkedet, den sociale økonomi, 
sundheds- og socialsystemerne og 
bevarelsen af arbejdspladser, herunder 
gennem ordninger med nedsat arbejdstid, 
der tager sigte på at opretholde de samme 
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medmindre sidstnævnte kræves i henhold 
til national lovgivning. De supplerende 
midler anvendes også til at støtte 
jobskabelse, navnlig for personer i sårbare 
situationer, 
ungdomsbeskæftigelsesforanstaltninger, 
uddannelse, udvikling af færdigheder, 
navnlig til at støtte den dobbelte grønne og 
digitale overgang, og til at forbedre 
adgangen til sociale tjenesteydelser af 
almen interesse, herunder for børn.

arbejds- og beskæftigelsesvilkår og 
-rettigheder, herunder beskyttelse mod 
afskedigelse og lønnedgang. I forbindelse 
med disse ordninger med nedsat 
arbejdstid anvendes de supplerende 
midler fra ESF udelukkende til at 
finansiere den delvise 
arbejdsløshedsunderstøttelse og ikke 
andre virksomhedsformål eller -udgifter. 
Støtten skal omfatte iværksættere og 
selvstændige, herunder freelancere, 
kunstnere og andre kreative 
arbejdstagere, også selv om denne støtte 
ikke kombineres med aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, 
medmindre sidstnævnte kræves i henhold 
til national lovgivning, samt 
foranstaltninger til social inklusion, 
bekæmpelse af forskelsbehandling og 
udryddelse af fattigdom med særlig fokus 
på børnefattigdom. De supplerende midler 
anvendes også til at støtte skabelse af 
kvalitetsjob, navnlig for personer i sårbare 
situationer, herunder langtidsledige og 
dem, der befinder sig langt fra 
arbejdsmarkedet, samt personer, der bor i 
landdistrikter, øregioner, bjergregioner, 
tyndtbefolkede regioner og regioner i den 
yderste periferi og i områder, der er berørt 
af industriel omstilling og affolkning. 
Desuden skal midlerne også omfatte 
ungdomsbeskæftigelsesforanstaltninger, 
inklusiv livslang uddannelse, 
onlineuddannelse, udvikling af 
færdigheder, individualiseret omskoling 
og opkvalificering, navnlig for ugunstigt 
stillede grupper, til at støtte den dobbelte 
grønne og digitale overgang og til at 
forbedre lige og universel adgang til 
økonomisk overkommelige og 
bæredygtige sociale tjenesteydelser af god 
kvalitet og almen interesse, herunder for 
børn, ældre og personer med handicap.

Ændringsforslag 43
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 9 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med undtagelse af teknisk bistand, jf. stk. 
6, og af de supplerende midler, der 
anvendes til FEAD, jf. stk. 5, syvende 
afsnit, anvendes de supplerende midler til 
at støtte operationer under det nye 
tematiske mål "Fremme af 
kriseafhjælpning i forbindelse med covid-
19-pandemien og forberedelse af en grøn, 
digital og modstandsdygtig genopretning af 
økonomien", der supplerer de tematiske 
mål i artikel 9.

Med undtagelse af teknisk bistand, jf. stk. 
6, og af de supplerende midler, der 
anvendes til FEAD eller 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, jf. stk. 
5, syvende afsnit, anvendes de supplerende 
midler til at støtte operationer under det 
nye tematiske mål "Fremme af 
kriseafhjælpning i forbindelse med covid-
19-pandemien og forberedelse af en grøn, 
digital og modstandsdygtig genopretning af 
økonomien", der supplerer de tematiske 
mål i artikel 9.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 9 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I den reviderede finansieringsplan, der er 
omhandlet i artikel 96, stk. 2, litra d), 
fastsættes fordelingen af de supplerende 
midler for årene 2020, 2021 og, hvis det er 
relevant, for 2022 uden at identificere 
beløbene for resultatreserven og uden 
opdeling pr. regionskategori.

I den reviderede finansieringsplan, der er 
omhandlet i artikel 96, stk. 2, litra d), 
fastsættes fordelingen af de supplerende 
midler for årene 2020, 2021 og, hvis det er 
relevant, for 2022, 2023 og 2024 uden at 
identificere beløbene for resultatreserven 
og uden opdeling pr. regionskategori.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 9 – afsnit 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 30, stk. 1, skal anmodninger, 
der indgives af en medlemsstat om ændring 
af et program, være behørigt begrundet og 
navnlig indeholde en beskrivelse af de 
forventede virkninger af ændringerne af 
programmet for fremme af 
kriseafhjælpning i forbindelse med covid-
19-pandemien og forberedelse af en grøn, 
digital og modstandsdygtig genopretning af 
økonomien. De ledsages af det reviderede 
program.

Uanset artikel 30, stk. 1, skal anmodninger, 
der indgives af en medlemsstat om ændring 
af et program, være behørigt begrundet og 
navnlig indeholde en beskrivelse af de 
forventede virkninger af ændringerne af 
programmet for fremme af 
kriseafhjælpning i forbindelse med covid-
19-pandemien og forberedelse af en grøn, 
digital og modstandsdygtig genopretning af 
økonomien og sundhedssystemerne. De 
ledsages af det reviderede program.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 10 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der oprettes et sådant nyt operationelt 
program, kan medlemsstaterne kun angive 
de myndigheder, der er udpeget under 
igangværende operationelle programmer, 
som støttes af EFRU, ESF og 
Samhørighedsfonden, med henblik på 
artikel 96, stk. 5, litra a).

Hvis der oprettes et sådant nyt operationelt 
program, kan medlemsstaterne med 
henblik på artikel 96, stk. 5, litra a) kun 
angive de myndigheder, der er udpeget 
under igangværende operationelle 
programmer, som støttes af EFRU, ESF og 
Samhørighedsfonden, efter høring af 
regionale og lokale myndigheder.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 10 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 29, stk. 3 og 4, og artikel 
30, stk. 2, skal Kommissionen godkende 
ethvert nyt dedikeret operationelt program 
eller enhver ændring i et eksisterende 
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program senest ti arbejdsdage, efter at en 
medlemsstat har forelagt det.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. Uanset artikel 65, stk. 2, er 
udgifter berettigede til bidrag, hvis de er 
afholdt af en støttemodtager og betalt 
mellem datoen for programmets 
forelæggelse for Kommissionen og den 
31. december 2024.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 10 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10b. Uanset artikel 65, stk. 4, og for så 
vidt angår omkostninger, som refunderes 
i henhold til artikel 67, stk. 1, første 
afsnit, litra b) og c), skal de aktioner, som 
udgør grundlaget for refusionen, 
gennemføres mellem den 1. februar 2020 
og den 31. december 2024.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 10 c (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

10c. Uanset artikel 65, stk. 9, er 
udgifter til de operationer, som støttes 
under det tematiske mål i stk. 9, 
støtteberettigede fra den 1. februar 2020.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 10 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10d. Uanset artikel 136, stk. 2, frigøres 
den del af forpligtelserne, som stadig er 
åben den 31. december 2023 eller den 31. 
december 2024, alt efter 
omstændighederne, hvis nogen af de 
dokumenter, der kræves i henhold til 
artikel 141, stk. 1, ikke er forelagt for 
Kommissionen inden for tidsfristen i 
artikel 141, stk. 1.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 10 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10e. Uanset artikel 141, stk. 1, 
fremlægger medlemsstaterne, ud over de 
dokumenter, der er omhandlet i artikel 
138, for det sidste regnskabsår fra den 1. 
juli 2024 til den 30. juni 2025 en endelig 
rapport om gennemførelsen af det 
operationelle program.

Ændringsforslag 53



PE654.026v02-00 36/90 RR\1212778DA.docx

DA

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 11 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 120, stk. 3, første og andet 
afsnit, kan der anvendes en 
medfinansieringssats på op til 100 % for 
den eller de prioritetsakser, der støttes ved 
hjælp af de supplerende midler, der er 
programmeret under det tematiske mål, der 
er omhandlet i denne artikels stk. 10.

Uanset artikel 120, stk. 3, første og andet 
afsnit, kan der anvendes en 
medfinansieringssats på op til 100 % for 
den eller de prioritetsakser, der støttes ved 
hjælp af de supplerende midler, der er 
programmeret under det tematiske mål, der 
er omhandlet i denne artikels stk. 9. Med 
henblik herpå skal de programspecifikke 
indikatorer, der stilles til rådighed af 
Kommissionen, anvendes.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 11 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 56, stk. 3, og artikel 114, stk. 
2, sikrer medlemsstaterne, at der senest den 
31. december 2024 foretages mindst én 
evaluering af anvendelsen af de 
supplerende midler med henblik på at 
vurdere effektiviteten og virkningerne, og 
hvordan de har bidraget til det tematiske 
mål, der er omhandlet i denne artikels stk. 
10.

Uanset artikel 56, stk. 3, og artikel 114, stk. 
2, sikrer medlemsstaterne, at der senest den 
31. december 2024 eller den 31. december 
2026 i tilfælde, hvor undtagelsen nævnt i 
denne artikels stk. 2, afsnit 3, finder 
anvendelse, foretages mindst én evaluering 
af anvendelsen af de supplerende midler 
med henblik på at vurdere, om de er 
effektive, virkningsfulde og, hvis det er 
relevant, inklusive og 
ikkediskriminerende, herunder fra et 
kønsperspektiv, og hvordan de har bidraget 
til det tematiske mål, der er omhandlet i 
denne artikels stk. 9.

Ændringsforslag 55
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 12 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) undtagelsen i artikel 65, stk. 10, 
andet afsnit, om fastsættelse af datoen for 
støtteberettigelse til den 1. februar 2020 
for operationer til fremme af 
kriseberedskabet i forbindelse med covid-
19-udbruddet

udgår

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 12 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) undtagelsen i artikel 25a, stk. 7, 
for udvælgelse af operationer, der 
fremmer kriseberedskabet i forbindelse 
med covid-19-udbruddet, jf. artikel 65, stk. 
10, andet afsnit

udgår

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 12 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) kravene fastsat i artikel 12, stk. 4, i 
forordning (EF) nr. 1299/2013 om, at 
støttemodtagerne skal samarbejde på 
mindst tre ud af fire områder. Uanset 
ovenstående skal Interreg-partnerne 
samarbejde på mindst ét område, når de 
gennemfører projekter, der finansieres af 
de supplerende midler.



PE654.026v02-00 38/90 RR\1212778DA.docx

DA

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 13 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når medlemsstaterne og 
forvaltningsmyndighederne varetager deres 
opgaver i forbindelse med information, 
kommunikation og synlighed, jf. artikel 
115, stk. 1 og 3, og bilag XII, sikrer de, at 
potentielle støttemodtagere, 
støttemodtagere, deltagere, endelige 
modtagere af finansielle instrumenter og 
offentligheden er opmærksomme på 
eksistensen og omfanget af den yderligere 
støtte, der stammer fra de supplerende 
midler.

Når medlemsstaterne og 
forvaltningsmyndighederne varetager deres 
opgaver i forbindelse med information, 
kommunikation og synlighed, jf. artikel 
115, stk. 1 og 3, og bilag XII, sikrer de, at 
potentielle støttemodtagere, 
støttemodtagere, deltagere, endelige 
modtagere af finansielle instrumenter og 
offentligheden er opmærksomme på 
eksistensen og omfanget af den yderligere 
støtte, der stammer fra de supplerende 
midler. Henvisningen til supplerende 
midler under REACT-EU skal foretages 
ved brug af hashtag eller andre 
forklarende værktøjer med henblik på at 
gøre det klart for borgerne, at det 
pågældende projekt finansieres som en 
del af Unionens reaktion på 
covid-19-pandemien, og for at sikre fuld 
gennemsigtighed.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en 
evalueringsrapport om REACT-EU senest 
den 31. marts 2025, der omhandler de 
budgetmæssige forpligtelser for 2020, 
2021 og 2022. Denne rapport skal omfatte 
oplysninger om opnåelse af REACT-EU's 
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målsætninger, hvor effektivt midlerne er 
blevet brugt, de typer tiltag, der er blevet 
finansieret, modtagerne og de endelige 
modtagere af de finansielle tildelinger 
samt den europæiske merværdi, som den 
har givet til den økonomiske 
genopretning.
Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en supplerende 
evalueringsrapport senest den 31. marts 
2027, der omhandler de budgetmæssige 
forpligtelser for 2023 og 2024 under 
undtagelsen, der er omhandlet i artikel 
92b, stk. 2, i forordning (EU) nr. 
1303/2013.

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Bilag VIIa – punkt 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De regler, der er beskrevet i punkt 1, må 
ikke medføre tildelinger pr. medlemsstat 
for perioden fra 2020 til 2022, som er 
større end

De regler, der er beskrevet i punkt 1, må 
ikke medføre tildelinger pr. medlemsstat 
for perioden fra 2020 til 2024, som er 
større end
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BEGRUNDELSE

A. Baggrund for REACT-EU

REACT-EU er et forslag fremsat af Kommissionen, som tager hånd om den økonomiske 
nedgang som følge af covid-19-pandemien. Nedlukning eller mindskning af økonomisk 
aktivitet i hele EU har forårsaget betydelig økonomisk og social skade, og REACT-EU skal 
være et værktøj, som hjælper med at løse det. Det følger to tidligere forslag relateret til 
samarbejdspolitik, investeringsinitiativet som reaktion på coronavirusset (CRII) og 
investeringsinitiativet som reaktion på coronavirusset plus (CRII+), som begge ændrede 
reglerne for regionale udgifter for at lette genopretningen.

B. Forslagets anvendelsesområde

REACT-EU-forslaget tager sigte på at ændre forordningen om fælles bestemmelser for 
samhørighedsmidlerne for 2014-2020. Det stiller et supplerende budget i to dele til rådighed, 
for 2020 og for 2021-2022, og fastsætter også en række undtagelser fra de normale regler for 
brug af samhørighedsmidler, som har en direkte relation til det supplerende budget til 
økonomisk og social genopretning. REACT-EU vil ikke gælde for Det Forenede Kongerige 
(endda ikke for regnskabsåret 2020), eftersom udtrædelsesaftalen fastslår, at en stigning i 
budgettet ikke binder Det Forenede Kongerige i overgangsperioden.

C. Budgetmæssige virkninger

Forslaget stiller yderligere 5 mia. EUR til rådighed i regnskabsåret 2020, som vil blive 
omfattet i budgettet. Det stiller også yderligere 42 mia. EUR i 2021 og 11 mia. EUR til 
rådighed i 2022, som vil være "uden for" budgettet, da de udgør eksterne tildelte midler. 
Medordførerne foreslår, at de supplerende midler også stilles til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i 2023 og/eller 2024, hvis det er relevant.

D. Problemet med eksterne tildelte midler

Eksterne tildelte midler er en særlig klasse af EU-midler, som sættes i parentes i det 
almindelige budget, da det er midler, som kun kan bruges til et særligt formål. Generelt er der 
tale om indtægter fra tilskud, som betales tilbage, og andre tilbagebetalinger, som kun kan 
bruges til det oprindelige formål, og om betalinger fra tredjelande til specifikke programmer, 
som naturligvis kun kan bruges til de programmer, som de pågældende lande har anført. Når 
eksterne tildelte midler bruges på andre områder, kan der opstå problemer med demokratisk 
kontrol, da pengene ikke er underlagt det samme demokratiske tilsyn som resten af budgettet 
og udgør en undtagelse fra princippet om bruttoopgørelse (og måske endda oprigtighed).

E. Fordeling af ressourcerne

I forslaget fremsættes et ønske om at fordele midlerne til medlemsstaterne og ikke regionerne, 
således som det er kutyme inden for samhørighedspolitik. Kommissionen begrunder det dog 
med den særlige type finansiering, som skal tage hånd om de økonomiske og sociale 
konsekvenser af covid-19. Fordelingen af midlerne til medlemsstaterne skal finde sted i 
henhold til reglerne beskrevet i bilag VIIa og finde anvendelse i Kommissionens 
gennemførelsesretsakt. 
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F. Ny tematisk målsætning

REACT-EU skaber én ny tematisk målsætning, som finder anvendelse i forbindelse med den 
supplerende finansiering "Fremme af kriseafhjælpning i forbindelse med covid-19-pandemien 
og forberedelse af en grøn, digital og modstandsdygtig genopretning af økonomien". Denne 
tematiske målsætning vil både finde anvendelse på EFRU og ESF i forbindelse med 
eksisterende operationelle programmer eller specifikke nye programmer, alt efter hvad 
medlemsstaterne vælger. Medordførerne foreslår, at denne nye tematiske målsætning ikke kun 
bør gælde for målet om investeringer i vækst og beskæftigelse, men også for målet om 
europæisk territorialt samarbejde (dvs. Interreg), da grænseregionerne er blevet særlig hårdt 
ramt af krisen.

G. Mere fleksibilitet i brugen af samhørighedsmidler

Hvad angår den supplerende finansiering under REACT-EU, fastsætter den nye artikel 92b en 
række undtagelser, der gør programmeringen og gennemførelsen mere fleksibel. Eksempelvis 
kan der overføres mellem EFRU og ESF og til FEAD, hvor det kun er den modtagende fonds 
regler, som finder anvendelse.

H. Forfinansieringssats

De supplerende midler gør det muligt med en særligt høj forfinansieringssats på 50 %.

I. Medfinansieringssats

REACT-EU-forslaget fastsætter en medfinansieringssats på op til 100 % for midler til at 
skabe økonomisk genopretning.

J. Øvrige undtagelser

Tilførslen af supplerende midler vil desuden ikke være underlagt de sædvanlige regler om 
tematisk koncentration, forhåndsbetingelser, resultatreserven eller visse tidsfrister.

K. Kommunikation

Projekter finansieret under REACT-EU skal offentligt gøre opmærksom på, at brugen af 
midlerne er i overensstemmelse med de sædvanlige regler for samhørighedsprojekter.

L. Konklusion

Medordførerne har undersøgt forslaget nøje og foreslår, at det vedtages med de ændringer, der 
er beskrevet i nærværende betænkning. Det skal dog understreges, at de forskellige 
undtagelser og fleksible regler, det indeholder, skal forblive midlertidige, og at de 
eksisterende regler og kontroller for samhørighedspolitikken igen skal gælde fra 2023 eller 
2025. Det gælder særlig for eksterne formålsbestemte indtægter, som undtagelsesvis kan 
tolereres, men som ikke må blive permanente, da det ville undergrave den demokratiske 
beslutningstagning vedrørende EU-budgettet.
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1.9.2020

UDTALELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE 
ANLIGGENDER

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 
1303/2013 for så vidt angår ekstraordinære supplerende midler og gennemførelsesordninger 
under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse med henblik på at yde bistand til 
fremme af kriseafhjælpning i forbindelse med covid-19-pandemien og forberedelse af en 
grøn, digital og modstandsdygtig genopretning af økonomien (REACT-EU)
(COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD))

Ordfører for udtalelse (*): Agnes Jongerius

(*) Associeret udvalg – forretningsordenens artikel 57

KORT BEGRUNDELSE

Covid-19-pandemien har resulteret i en krise, der påvirker alle borgere i Europa, omend i 
forskelligt omfang. Der er en reel risiko for dybere sociale kløfter, højere arbejdsløshed og 
større uligheder foruden den stagnerende økonomiske vækst. Den sociale dimension er derfor 
af central betydning for en virkelig genopretning.

For at overvinde krisen og forberede en grøn, digital, social og modstandsdygtig genopretning 
må der derfor stilles midler til rådighed og træffes foranstaltninger for at skabe kvalitetsjob og 
ikke blot en hvilken som helst form for beskæftigelse. EU-borgerne skal kunne regne med 
reelle og holdbare beskæftigelsesmuligheder.

Arbejdsmarkedets parter bør inddrages fuldt ud i gennemførelsen af kriseforanstaltningerne 
for at sikre, at disse imødekommer befolkningens behov.

Social inklusion og nedbringelse af fattigdom er et mål i sig selv. De er desuden et middel til 
at styrke genopretningen og forbedre den europæiske økonomis funktion, eftersom flere 
mennesker vil have reelle muligheder for at trives. Det er derfor berettiget og nødvendigt også 
at investere i disse mål.

Midlertidige foranstaltninger finansieres undtagelsesvis gennem ESF, navnlig hvad angår 
ordninger med nedsat arbejdstid og støtte til selvstændige, og dette bør ikke blive en fast 
praksis. Denne støtte skal overvejes nøje for ikke at bringe andre sårbare grupper i fare under 
kriser gennem omfordeling af midler, og det må forhindres, at støttemodtagere misbruger 
systemet, og der bør sikres deltagerkontrol, idet også Europa-Parlamentet og andre relevante 
aktører inddrages.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Regionaludviklingsudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1
Forslag til forordning
Afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EU) nr. 
1303/2013 for så vidt angår ekstraordinære 
supplerende midler og 
gennemførelsesordninger under målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse med 
henblik på at yde bistand til fremme af 
kriseafhjælpning i forbindelse med covid-
19-pandemien og forberedelse af en grøn, 
digital og modstandsdygtig genopretning af 
økonomien (REACT-EU)

om ændring af forordning (EU) nr. 
1303/2013 for så vidt angår ekstraordinære 
supplerende midler og 
gennemførelsesordninger under målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse med 
henblik på at yde bistand til fremme af 
kriseafhjælpning i forbindelse med covid-
19-pandemien og forberedelse af en grøn, 
digital, social og modstandsdygtig 
genopretning af økonomien, 
beskæftigelsen og samfundet (REACT-
EU)

(Dette ændringsforslag (dvs. tilføjelsen af 
ordene "social" og "beskæftigelsen og 
samfundet" til ordene "i forbindelse med 
covid-19-pandemien og forberedelse af en 
grøn, digital og modstandsdygtig 
genopretning af økonomien") gælder hele 
teksten, også titlen. Hvis det vedtages, skal 
dertil svarende ændringer foretages alle 
relevante steder).

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Medlemsstaterne er på en hidtil uset (1) Medlemsstaterne er på en hidtil uset 
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måde blevet påvirket af krisen på grund af 
konsekvenserne af covid-19-pandemien. 
Krisen hæmmer væksten i 
medlemsstaterne, hvilket igen forværrer de 
alvorlige likviditetsmangler, der skyldes 
den pludselige og betydelige stigning i de 
offentlige investeringer, der er nødvendige 
i medlemsstaternes sundhedssystemer og 
andre sektorer i deres økonomier. Dette har 
skabt en ekstraordinær situation, som bør 
imødegås med specifikke foranstaltninger.

måde blevet påvirket af krisen på grund af 
konsekvenserne af covid-19-pandemien. 
Krisen har forværret situationen for 
mennesker, der oplever eller er i risiko for 
fattigdom, udvidede sociale kløfter, øget 
jobtab, arbejdsløshed og uligheder, 
navnlig i ugunstigt stillede grupper, og 
har hæmmet væksten i medlemsstaterne, 
hvilket igen forværrer de alvorlige 
likviditetsmangler, der skyldes den 
pludselige og betydelige stigning i de 
offentlige investeringer, der er nødvendige 
i medlemsstaternes sundhedssystemer og 
andre sektorer i deres økonomier. Dette har 
skabt en ekstraordinær situation, som bør 
imødegås med specifikke foranstaltninger.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at afhjælpe de enorme chok i 
økonomien som følge af de ekstraordinære 
restriktioner, som medlemsstaterne har 
indført for at begrænse udbredelsen af 
covid-19, og risikoen for en asymmetrisk 
genopretning som følge af de forskellige 
nationale midler, der er til rådighed i de 
forskellige medlemsstater, og som har haft 
alvorlige konsekvenser for det indre 
markeds funktion, godkendte Det 
Europæiske Råd den 23. april 2020 en 
"køreplan for genopretning" med et stærkt 
investeringselement og opfordrede til 
oprettelse af den europæiske 
genopretningsfond samt gav 
Kommissionen mandat til at analysere 
behovene, således at midlerne målrettes 
mod de sektorer og geografiske områder i 
Unionen, der er hårdest ramt, samtidig med 
at forbindelsen til den flerårige finansielle 
ramme for 2021-2027 præciseres.

(3) For at afhjælpe de enorme chok i 
økonomien og samfundet som følge af de 
ekstraordinære restriktioner, som 
medlemsstaterne har indført for at 
begrænse udbredelsen af covid-19, og 
risikoen for en asymmetrisk genopretning 
som følge af de forskellige nationale 
midler, der er til rådighed i de forskellige 
medlemsstater, og som har haft alvorlige 
konsekvenser for det indre markeds 
funktion, godkendte Det Europæiske Råd 
den 23. april 2020 en "køreplan for 
genopretning" med et stærkt 
investeringselement og opfordrede til 
oprettelse af den europæiske 
genopretningsfond samt gav 
Kommissionen mandat til at analysere 
behovene, således at midlerne målrettes 
mod de sektorer og geografiske områder i 
Unionen, der er hårdest ramt, samtidig med 
at forbindelsen til den flerårige finansielle 
ramme for 2021-2027 præciseres.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Der bør stilles et ekstraordinært 
supplerende beløb på 58 272 800 000 EUR 
(i løbende priser) til rådighed til 
budgetmæssige forpligtelser fra 
strukturfondene under målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse for 
2020, 2021 og 2022 for at støtte de 
medlemsstater og regioner, der er hårdest 
ramt, ved kriseafhjælpning i forbindelse 
med covid-19-pandemien eller forberedelse 
af en grøn, digital og modstandsdygtig 
genopretning af økonomien, med henblik 
på hurtigt at anvende midlerne i 
realøkonomien gennem de eksisterende 
operationelle programmer. Midlerne for 
2020 stammer fra en forøgelse af de 
midler, der er til rådighed for økonomisk, 
social og territorial samhørighed i den 
flerårige finansielle ramme for 2014-2020, 
mens midlerne for 2021 og 2022 stammer 
fra Den Europæiske Unions 
genopretningsinstrument. En del af de 
supplerende midler bør afsættes til teknisk 
bistand på Kommissionens initiativ. 
Kommissionen bør fastsætte fordelingen af 
de resterende supplerende midler for hver 
medlemsstat på grundlag af en 
tildelingsmetode, der er baseret på de 
senest tilgængelige objektive statistiske 
data vedrørende medlemsstaternes relative 
velstand og den aktuelle krises indvirkning 
på deres økonomier og samfund. 
Tildelingsmetoden bør omfatte et dedikeret 
supplerende beløb til regionerne i den 
yderste periferi på grund af deres 
økonomiers og samfunds særlige 
sårbarhed. For at afspejle udviklingen i 
krisens virkninger bør fordelingen 
revideres i 2021 på grundlag af den samme 
tildelingsmetode ved brug af de seneste 
statistiske data, der er til rådighed senest 
den 19. oktober 2021, med henblik på 

(5) Der bør stilles et ekstraordinært 
supplerende beløb på 58 272 800 000 EUR 
(i løbende priser) til rådighed til 
budgetmæssige forpligtelser fra 
strukturfondene under målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse for 
2020, 2021 og 2022 for at støtte de 
medlemsstater og regioner, der er hårdest 
ramt, ved kriseafhjælpning i forbindelse 
med covid-19-pandemien eller forberedelse 
af en grøn, digital, social og 
modstandsdygtig genopretning af 
økonomien, beskæftigelsen og samfundet, 
med henblik på hurtigt at anvende midlerne 
i realøkonomien gennem de eksisterende 
operationelle programmer. Midlerne for 
2020 stammer fra en forøgelse af de 
midler, der er til rådighed for økonomisk, 
social og territorial samhørighed i den 
flerårige finansielle ramme for 2014-2020, 
mens midlerne for 2021 og 2022 stammer 
fra Den Europæiske Unions 
genopretningsinstrument. En del af de 
supplerende midler bør afsættes til teknisk 
bistand på Kommissionens initiativ. 
Kommissionen bør fastsætte fordelingen af 
de resterende supplerende midler for hver 
medlemsstat på grundlag af en 
tildelingsmetode, der er baseret på de 
senest tilgængelige objektive statistiske 
data vedrørende medlemsstaternes relative 
velstand og statistiske data, herunder 
ligestillingsdata, vedrørende den aktuelle 
krises indvirkning på deres økonomier og 
samfund, idet der lægges særlig vægt på 
de socialt dårligst stillede såsom hjemløse 
og mennesker, som bor på segregerede 
institutioner, og som traditionelt set ikke 
medtages af medlemsstaternes statistiske 
kontorer. Med henblik herpå bør der 
indsamles relevante og sammenlignelige 
data under inddragelse af ikkestatslige 
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fordeling af 2022-tranchen af de 
supplerende midler.

organisationer (NGO'er), der beskæftiger 
sig med fattigdom og social udstødelse. 
Tildelingsmetoden bør omfatte et dedikeret 
supplerende beløb til regionerne i den 
yderste periferi på grund af deres 
økonomiers og samfunds særlige 
sårbarhed. For at afspejle udviklingen i 
krisens virkninger bør fordelingen 
revideres i 2021 på grundlag af den samme 
tildelingsmetode ved brug af de seneste 
statistiske data og ligestillingsdata, der er 
til rådighed senest den 19. oktober 2021, 
med henblik på fordeling af 2022-tranchen 
af de supplerende midler.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at give medlemsstaterne størst 
mulig fleksibilitet med hensyn til at 
skræddersy kriseafhjælpning i forbindelse 
med covid-19-pandemien eller forberede 
en grøn, digital og modstandsdygtig 
genopretning af økonomien bør 
Kommissionen fastlægge tildelingerne på 
medlemsstatsniveau. Desuden bør der også 
være mulighed for at anvende supplerende 
midler til støtte til de socialt dårligst 
stillede. Desuden er det nødvendigt at 
fastsætte lofter for tildelingen til teknisk 
bistand på medlemsstaternes initiativ og 
samtidig give medlemsstaterne størst 
mulig fleksibilitet med hensyn til 
tildelingen heraf inden for de operationelle 
programmer, der støttes af EFRU eller 
ESF. Det bør præciseres, at der ikke er 
behov for at respektere ESF's 
minimumsandel for de supplerende 
midler. Under hensyntagen til den 
forventede hurtige anvendelse af de 
supplerende midler bør de forpligtelser, der 
er knyttet til disse supplerende midler, først 
frigøres ved afslutningen af de 

(7) For at give medlemsstaterne 
tilstrækkelig fleksibilitet med hensyn til at 
skræddersy kriseafhjælpning i forbindelse 
med covid-19-pandemien eller forberede 
en grøn, digital, social og modstandsdygtig 
genopretning af økonomien, 
beskæftigelsen og samfundet bør 
Kommissionen fastlægge tildelingerne på 
medlemsstatsniveau. Desuden bør der også 
være mulighed for at anvende supplerende 
midler til støtte til de socialt dårligst 
stillede. Desuden er det nødvendigt at 
fastsætte lofter for tildelingen til teknisk 
bistand på medlemsstaternes initiativ og 
samtidig give medlemsstaterne 
tilstrækkelig fleksibilitet med hensyn til 
tildelingen heraf inden for de operationelle 
programmer, der støttes af EFRU eller 
ESF. Under hensyntagen til den forventede 
hurtige anvendelse af de supplerende 
midler bør de forpligtelser, der er knyttet til 
disse supplerende midler, først frigøres ved 
afslutningen af de operationelle 
programmer.
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operationelle programmer.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at supplere de foranstaltninger, 
der allerede er til rådighed under 
anvendelsesområdet for EFRU, som 
udvidet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2020/460 og (EU) 
2020/5585, bør medlemsstaterne fortsat 
have mulighed for at anvende de 
supplerende midler primært til 
investeringer i produkter og tjenester til 
sundhedsvæsenet, til at yde støtte i form af 
driftskapital eller investeringsstøtte til 
SMV'er, operationer, der bidrager til 
overgangen til en digital og grøn økonomi, 
infrastruktur, der leverer basale tjenester til 
borgerne, eller økonomiske 
støtteforanstaltninger i de regioner, der er 
mest afhængige af de sektorer, der er mest 
berørt af krisen. Der bør også ydes støtte til 
teknisk bistand. De supplerende midler bør 
udelukkende rettes mod det nye tematiske 
mål "Fremme af kriseafhjælpning i 
forbindelse med covid-19-pandemien og 
forberedelse af en grøn, digital og 
modstandsdygtig genopretning af 
økonomien", som også bør udgøre en 
fælles investeringsprioritet, med henblik på 
at muliggøre forenklet programmering og 
gennemførelse af de supplerende midler.

(9) For at supplere de foranstaltninger, 
der allerede er til rådighed under 
anvendelsesområdet for EFRU, som 
udvidet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2020/460 og (EU) 
2020/5585, bør medlemsstaterne fortsat 
have mulighed for at anvende de 
supplerende midler primært til 
investeringer i produkter og tjenester til 
sundhedsvæsenet for alle, til at yde støtte i 
form af driftskapital eller investeringsstøtte 
til SMV'er, navnlig mikrovirksomheder og 
små virksomheder, operationer, der 
bidrager til overgangen til en digital og 
grøn økonomi, infrastruktur, der leverer 
ikkediskriminerende basale tjenester til 
borgerne, herunder i landdistrikter, eller 
økonomiske støtteforanstaltninger i de 
regioner, der er mest afhængige af de 
sektorer, der er mest berørt af krisen, og til 
at hjælpe de socialt dårligst stillede. Der 
bør også ydes støtte til teknisk bistand. De 
supplerende midler bør udelukkende rettes 
mod det nye tematiske mål "Fremme af 
kriseafhjælpning i forbindelse med covid-
19-pandemien og forberedelse af en grøn, 
digital, social og modstandsdygtig 
genopretning af økonomien, 
beskæftigelsen og samfundet", som også 
bør udgøre en fælles investeringsprioritet, 
med henblik på at muliggøre forenklet 
programmering og gennemførelse af de 
supplerende midler.

__________________ __________________
5 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2020/460 af 30. marts 
2020 om ændring af forordning (EU) nr. 
1301/2013, (EU) nr. 1303/2013 og (EU) nr. 

5 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2020/460 af 30. marts 
2020 om ændring af forordning (EU) nr. 
1301/2013, (EU) nr. 1303/2013 og (EU) nr. 
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508/2014 for så vidt angår særlige 
foranstaltninger til mobilisering af 
investeringer i medlemsstaternes 
sundhedssystemer og andre dele af deres 
økonomier som reaktion på covid-19-
udbruddet (investeringsinitiativ som 
reaktion på coronavirusset) (EUT L 99 af 
31.3.2020, s. 5). Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2020/558 af 23. 
april 2020 om ændring af forordning (EU) 
nr. 1301/2013 og (EU) nr. 1303/2013 for så 
vidt angår særlige foranstaltninger med 
henblik på at give ekstraordinær 
fleksibilitet med hensyn til anvendelsen af 
de europæiske struktur- og 
investeringsfonde som reaktion på covid-
19-udbruddet (EUT L 130 af 23.4.2020, s. 
1).

508/2014 for så vidt angår særlige 
foranstaltninger til mobilisering af 
investeringer i medlemsstaternes 
sundhedssystemer og andre dele af deres 
økonomier som reaktion på covid-19-
udbruddet (investeringsinitiativ som 
reaktion på coronavirusset) (EUT L 99 af 
31.3.2020, s. 5). Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2020/558 af 23. 
april 2020 om ændring af forordning (EU) 
nr. 1301/2013 og (EU) nr. 1303/2013 for så 
vidt angår særlige foranstaltninger med 
henblik på at give ekstraordinær 
fleksibilitet med hensyn til anvendelsen af 
de europæiske struktur- og 
investeringsfonde som reaktion på covid-
19-udbruddet (EUT L 130 af 23.4.2020, s. 
1).

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For så vidt angår ESF, bør 
medlemsstaterne primært anvende de 
supplerende midler til at støtte bevarelse af 
arbejdspladser, herunder gennem ordninger 
med nedsat arbejdstid og støtte til 
selvstændige, jobskabelse, navnlig for 
personer i sårbare situationer, støtte til 
ungdomsbeskæftigelsesforanstaltninger, 
uddannelse, udvikling af færdigheder, og 
til at forbedre adgangen til sociale 
tjenesteydelser af almen interesse, herunder 
for børn. Det bør præciseres, at der under 
de nuværende ekstraordinære 
omstændigheder kan ydes støtte til 
ordninger med nedsat arbejdstid for 
arbejdstagere og selvstændige i forbindelse 
med covid-19-pandemien, også selv om 
denne støtte ikke kombineres med aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, 
medmindre sidstnævnte kræves i henhold 
til national lovgivning. EU-støtte til disse 
ordninger med nedsat arbejdstid bør være 

(10) For så vidt angår ESF, bør 
medlemsstaterne primært anvende de 
supplerende midler til at støtte social 
inklusion og udryddelse af fattigdom, 
navnlig fattigdom blandt børn, bevarelse 
af arbejdspladser, herunder gennem 
ordninger med nedsat arbejdstid, der 
tilvejebringer en indkomst over 
fattigdomsgrænsen, og støtte til 
selvstændige, jobskabelse, navnlig for 
personer i sårbare situationer, støtte til 
ungdomsbeskæftigelsesforanstaltninger, 
inklusiv uddannelse, udvikling af 
færdigheder, navnlig for ugunstigt stillede 
grupper og plejere, og til at forbedre lige 
og universel adgang til inklusive og 
tilgængelige tjenesteydelser af høj kvalitet, 
herunder sundhedsydelser og sociale 
tjenesteydelser af almen interesse, herunder 
for børn, ældre og personer med 
handicap. Det bør præciseres, at der under 
de nuværende ekstraordinære 
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tidsbegrænset. omstændigheder kan ydes støtte til 
ordninger med nedsat arbejdstid for 
arbejdstagere og selvstændige i forbindelse 
med covid-19-pandemien, også selv om 
denne støtte ikke kombineres med aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, 
medmindre sidstnævnte kræves i henhold 
til national lovgivning. EU-støtte til disse 
ordninger med nedsat arbejdstid bør være 
tidsbegrænset og bør være betinget af, at 
arbejds- og beskæftigelsesvilkår og -
rettigheder fastholdes på samme niveau, 
herunder beskyttelse mod afskedigelser og 
lønnedgang, og ingen bonus til ledere 
eller udbytte til aktionærer. Eftersom 
offentlige midler anvendes til at 
opretholde beskæftigelsesniveauet, bør 
modtagere af EU-støtte ikke have 
hjemsted i en jurisdiktion som omhandlet 
i bilag I til Rådets konklusioner om den 
reviderede EU-liste over 
ikkesamarbejdsvillige 
skattejurisdiktioner1a og bør ikke 
undergrave de kollektive forhandlinger, 
arbejdstagernes deltagelse eller 
medbestemmelse i virksomhedernes 
beslutningsprocesser i overensstemmelse 
med national lovgivning og praksis.
____________________________
1a EUT C 64 af 27.2.2020, s. 8.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Medlemsstaterne bør have 
fleksibilitet til at tildele de supplerede 
midler til nye dedikerede operationelle 
programmer eller nye prioritetsakser i de 
eksisterende programmer. Det er med 
henblik på hurtig gennemførelse kun 
muligt at angive myndigheder, der allerede 
er udpeget under eksisterende operationelle 
programmer, som støttes af EFRU, ESF 

(12) Medlemsstaterne bør have 
fleksibilitet til at tildele de supplerede 
midler til nye dedikerede operationelle 
programmer eller nye prioritetsakser i de 
eksisterende programmer. Det er med 
henblik på hurtig gennemførelse kun 
muligt at angive myndigheder, der allerede 
er udpeget under eksisterende operationelle 
programmer, som støttes af EFRU, ESF 
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eller Samhørighedsfonden, for nye 
dedikerede operationelle programmer. Der 
bør ikke stilles krav om en forudgående 
evaluering i medlemsstaterne, og de 
elementer, der er nødvendige for at 
forelægge det operationelle program for 
Kommissionen til godkendelse, bør 
begrænses.

eller Samhørighedsfonden, for nye 
dedikerede operationelle programmer. Der 
bør ikke stilles krav om en forudgående 
evaluering i medlemsstaterne, og de 
elementer, der er nødvendige for at 
forelægge det operationelle program for 
Kommissionen til godkendelse, bør 
begrænses. REACT-EU bør dog ikke støtte 
foranstaltninger, der bidrager til 
segregation eller social udstødelse eller 
tilvejebringer en indkomst, der ligger 
under medlemsstaternes 
fattigdomsgrænse. Der bør tages hensyn 
til kønsaspektet i alle programmer, der 
gennemføres, under deres udarbejdelse, 
gennemførelse, overvågning og 
evaluering. I overensstemmelse med 
artikel 21 i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder er 
enhver forskelsbehandling på grund af 
køn, race, farve, etnisk eller social 
oprindelse, genetiske anlæg, sprog, 
religion eller tro, politiske eller andre 
anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt 
mindretal, formueforhold, fødsel, 
handicap, alder eller seksuel orientering 
desuden forbudt i forbindelse med 
gennemførelsen af REACT-EU.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at sætte medlemsstaterne i 
stand til hurtigt at anvende de supplerende 
midler til kriseafhjælpning i forbindelse 
med covid-19-pandemien og forberedelse 
af en grøn, digital og modstandsdygtig 
genopretning af økonomien i den 
nuværende programmeringsperiode er det 
berettiget undtagelsesvist at fritage 
medlemsstaterne fra behovet for at 
overholde forhåndsbetingelserne og 
kravene vedrørende resultatreserven og 
anvendelse af resultatrammen, vedrørende 

(14) For at sætte medlemsstaterne i 
stand til hurtigt at anvende de supplerende 
midler til kriseafhjælpning i forbindelse 
med covid-19-pandemien og forberedelse 
af en grøn, digital og modstandsdygtig 
genopretning af økonomien i den 
nuværende programmeringsperiode er det 
berettiget undtagelsesvist at fritage 
medlemsstaterne fra behovet for at 
overholde forhåndsbetingelserne og 
kravene vedrørende resultatreserven og 
anvendelse af resultatrammen, vedrørende 
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tematisk koncentration, også i forhold til de 
tærskler, der er fastsat for bæredygtig 
byudvikling i EFRU, og vedrørende 
udarbejdelse af en kommunikationsstrategi 
for de supplerende midler. Det er ikke 
desto mindre nødvendigt, at 
medlemsstaterne senest den 31. december 
2024 foretager mindst én evaluering for at 
vurdere, om de supplerende midler er 
effektive og virkningsfulde, og hvordan de 
har bidraget til det nye dedikerede 
tematiske mål. For at gøre det lettere at få 
adgang til sammenlignelige oplysninger på 
EU-plan opfordres medlemsstaterne til at 
gøre brug af de programspecifikke 
indikatorer, som Kommissionen stiller til 
rådighed. Når medlemsstaterne og 
forvaltningsmyndighederne varetager deres 
opgaver i forbindelse med information, 
kommunikation og synlighed, bør de 
desuden øge synligheden af de 
ekstraordinære foranstaltninger og midler, 
som Unionen har tilvejebragt, navnlig ved 
at sikre, at potentielle støttemodtagere, 
støttemodtagere, deltagere, endelige 
modtagere af finansielle instrumenter og 
offentligheden er opmærksomme på 
eksistensen og omfanget af den yderligere 
støtte, der stammer fra de supplerende 
midler.

tematisk koncentration, også i forhold til de 
tærskler, der er fastsat for bæredygtig 
byudvikling i EFRU, og vedrørende 
udarbejdelse af en kommunikationsstrategi 
for de supplerende midler. Det er ikke 
desto mindre nødvendigt, at 
medlemsstaterne senest den 31. december 
2024 foretager mindst én evaluering for at 
vurdere, om de supplerende midler er 
inklusive, effektive og virkningsfulde, og 
hvordan de har bidraget til det nye 
dedikerede tematiske mål. For at gøre det 
lettere at få adgang til sammenlignelige 
oplysninger på EU-plan opfordres 
medlemsstaterne til at gøre brug af de 
programspecifikke indikatorer, som 
Kommissionen stiller til rådighed. Når 
medlemsstaterne og 
forvaltningsmyndighederne varetager deres 
opgaver i forbindelse med information, 
kommunikation og synlighed, bør de 
desuden øge synligheden af de 
ekstraordinære foranstaltninger og midler, 
som Unionen har tilvejebragt, navnlig ved 
at sikre, at potentielle støttemodtagere, 
støttemodtagere, deltagere, endelige 
modtagere af finansielle instrumenter og 
offentligheden er opmærksomme på 
eksistensen og omfanget af den yderligere 
støtte, der stammer fra de supplerende 
midler.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at gøre det muligt at målrette 
disse supplerende midler mod de 
geografiske områder, hvor der er størst 
behov for dem, opdeles de supplerende 
midler afsat til EFRU og ESF som en 
ekstraordinær foranstaltning og med 
forbehold af de generelle regler for 
tildeling af strukturfondsmidler ikke efter 
regionskategori. Medlemsstaterne 

(15) For at gøre det muligt at målrette 
disse supplerende midler mod de 
geografiske områder, hvor der er størst 
behov for dem, opdeles de supplerende 
midler afsat til EFRU og ESF som en 
ekstraordinær foranstaltning og med 
forbehold af de generelle regler for 
tildeling af strukturfondsmidler ikke efter 
regionskategori. Medlemsstaterne 
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forventes dog at tage hensyn til de 
forskellige regionale behov og 
udviklingsniveauer for at sikre, at der 
fortsat fokuseres på mindre udviklede 
regioner i overensstemmelse med målene 
om økonomisk, social og territorial 
samhørighed, jf. artikel 173 i TEUF. 
Medlemsstaterne bør også inddrage de 
lokale og regionale myndigheder samt 
relevante organer, der repræsenterer 
civilsamfundet, i overensstemmelse med 
partnerskabsprincipperne.

forventes dog at tage hensyn til de 
forskellige regionale behov, der er opstået 
som følge af covid-19-pandemiens 
indvirkning, og udviklingsniveauer for at 
sikre, at der fortsat fokuseres på mindre 
udviklede regioner i overensstemmelse 
med målene om økonomisk, social og 
territorial samhørighed, jf. artikel 173 i 
TEUF. Medlemsstaterne bør også inddrage 
de lokale og regionale myndigheder, 
arbejdsmarkedets partnere samt relevante 
organer, der repræsenterer civilsamfundet, 
herunder ikkestatslige organisationer og 
organer, der arbejder med fattigdom, 
social inklusion, kønsligestilling og 
ikkeforskelsbehandling, i 
overensstemmelse med 
partnerskabsprincipperne.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) I betragtning af situationens 
hastende karakter i forbindelse med covid-
19-pandemien bør denne forordning træde i 
kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) I betragtning af covid-19-
pandemien og det akutte behov for at 
imødegå den dermed forbundne 
folkesundhedskrise anses det for 
nødvendigt at fravige den periode på otte 
uger, der er omhandlet i artikel 4 i 
protokol nr. 1 om de nationale 
parlamenters rolle i Unionen, der er 

udgår
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knyttet som bilag til traktaten om Den 
Europæiske Union, traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde og 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 5 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 86, stk. 2, og artikel 136, stk. 
1, frigøres forpligtelserne for supplerende 
midler i overensstemmelse med de regler, 
der skal følges ved afslutningen af 
programmerne.

Uanset artikel 86, stk. 2, og artikel 136, stk. 
1, frigøres forpligtelserne for supplerende 
midler den 31. december 2024.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
 Artikel 92b – stk. 5 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat afsætter de supplerende 
midler, der er til rådighed til 
programmering under EFRU og ESF, til 
operationelle programmer.

Hver medlemsstat afsætter de supplerende 
midler, der er til rådighed til 
programmering under EFRU og ESF, til 
operationelle programmer. ESF-andelen 
må ikke mindskes til under den 
nuværende retlige forpligtelse på 23,1 %.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 5 – afsnit 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 92, stk. 7, kan det også 
foreslås at anvende en andel af de 
supplerende midler til at øge støtten til Den 
Europæiske Fond for Bistand til de Socialt 
Dårligst Stillede ("FEAD") før eller 
samtidig med tildelingen til EFRU og ESF.

Uanset artikel 92, stk. 7, kan det også 
foreslås at anvende en andel af de 
supplerende midler til at øge støtten til Den 
Europæiske Fond for Bistand til de Socialt 
Dårligst Stillede ("FEAD") og 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet før eller 
samtidig med tildelingen til EFRU og ESF. 
Denne andel skal udgøre mindst 3 % af de 
supplerende midler for at sikre et 
minimumsbeløb til støtte til de socialt 
dårligst stillede, som er blevet 
uforholdsmæssigt hårdt ramt af 
covid‑19‑krisen på en hidtil uset måde.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 5 – afsnit 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter den første tildeling kan de 
supplerende midler efter anmodning fra en 
medlemsstat om ændring af et operationelt 
program i henhold til artikel 30, stk. 1, 
overføres mellem EFRU og ESF uanset de 
procentsatser, der er omhandlet i artikel 92, 
stk. 1, litra a), b) og c).

Efter den første tildeling kan de 
supplerende midler efter anmodning fra en 
medlemsstat om ændring af et operationelt 
program i henhold til artikel 30, stk. 1, 
overføres mellem EFRU og ESF uanset de 
procentsatser, der er omhandlet i artikel 92, 
stk. 1, litra a), b) og c), så længe ESF ikke 
falder til under 23,1 %.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 5 – afsnit 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kravene i artikel 92, stk. 4, finder hverken 
anvendelse på den oprindelige tildeling 

udgår
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eller efterfølgende overførsler.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 8 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår EFRU, anvendes de 
supplerende midler primært til at støtte 
investeringer i produkter og tjenesteydelser 
til sundhedsvæsenet, til at yde støtte i form 
af driftskapital eller investeringsstøtte til 
SMV'er, investeringer, der bidrager til 
overgangen til en digital og grøn økonomi, 
investeringer i infrastruktur, der leverer 
basale tjenester til borgerne, og 
økonomiske foranstaltninger i de regioner, 
der er mest afhængige af de sektorer, der er 
mest berørt af krisen.

For så vidt angår EFRU, anvendes de 
supplerende midler primært til at støtte 
investeringer i produkter og tjenesteydelser 
til sundhedsvæsenet for alle, til at yde 
støtte i form af driftskapital eller 
investeringsstøtte til SMV'er, investeringer, 
der bidrager til overgangen til en digital og 
grøn økonomi, investeringer i infrastruktur, 
der leverer ikkediskriminerende basale 
tjenester til mennesker, og økonomiske 
foranstaltninger i de regioner, der er mest 
afhængige af de sektorer, der er mest berørt 
af krisen.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 8 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår ESF, anvendes de 
supplerende midler primært til at støtte 
bevarelse af arbejdspladser, herunder 
gennem ordninger med nedsat arbejdstid 
og støtte til selvstændige, også selv om 
denne støtte ikke kombineres med aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, 
medmindre sidstnævnte kræves i henhold 
til national lovgivning. De supplerende 
midler anvendes også til at støtte 
jobskabelse, navnlig for personer i sårbare 
situationer, 
ungdomsbeskæftigelsesforanstaltninger, 

For så vidt angår ESF, anvendes de 
supplerende midler primært til at støtte 
social inklusion og udryddelse af 
fattigdom, navnlig fattigdom blandt børn, 
bevarelse af arbejdspladser, herunder 
gennem ordninger med nedsat arbejdstid, 
der tilvejebringer en indkomst over 
medlemsstaternes fattigdomsgrænse, og 
støtte til selvstændige, også selv om denne 
støtte ikke kombineres med aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, 
medmindre sidstnævnte kræves i henhold 
til national lovgivning. De supplerende 
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uddannelse, udvikling af færdigheder, 
navnlig til at støtte den dobbelte grønne og 
digitale overgang, og til at forbedre 
adgangen til sociale tjenesteydelser af 
almen interesse, herunder for børn.

midler anvendes også til at støtte skabelsen 
af kvalitetsjob, navnlig for personer i 
sårbare situationer, 
ungdomsbeskæftigelsesforanstaltninger, 
inklusiv livslang uddannelse, 
individualiseret omskoling, udvikling af 
færdigheder, navnlig for ugunstigt stillede 
grupper og plejere, til at støtte den 
retfærdige grønne og digitale overgang 
samt overgangen til bæredygtig 
beskæftigelse og til at forbedre lige og 
universel adgang til inklusive og 
tilgængelige tjenesteydelser af god 
kvalitet, herunder sundhedstjenesteydelser 
og sociale tjenesteydelser af almen 
interesse, herunder for børn, ældre og 
personer med handicap. EU's-støtte til 
disse ordninger med nedsat arbejdstid skal 
være tidsbegrænset og være betinget af, at 
arbejds- og beskæftigelsesvilkår og -
rettigheder fastholdes på samme niveau, 
herunder beskyttelse mod afskedigelse og 
lønnedgang. Modtagere af EU-støtte må 
ikke udbetale bonusser til ledere eller 
udbytte til aktionærer, må ikke have 
hjemsted i en jurisdiktion som omhandlet 
i bilag I til Rådets konklusioner om den 
reviderede EU-liste over 
ikkesamarbejdsvillige 
skattejurisdiktioner1a og må ikke 
undergrave de kollektive forhandlinger 
eller arbejdstagernes deltagelse eller 
medbestemmelse i virksomhedernes 
beslutningsprocesser i overensstemmelse 
med national lovgivning og praksis.
________________________________
1a EUT C 64 af 27.2.2020, s. 8.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 9 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med undtagelse af teknisk bistand, jf. stk. 
6, og af de supplerende midler, der 
anvendes til FEAD, jf. stk. 5, syvende 
afsnit, anvendes de supplerende midler til 
at støtte operationer under det nye 
tematiske mål "Fremme af 
kriseafhjælpning i forbindelse med covid-
19-pandemien og forberedelse af en grøn, 
digital og modstandsdygtig genopretning af 
økonomien", der supplerer de tematiske 
mål i artikel 9.

Med undtagelse af teknisk bistand, jf. stk. 
6, og af de supplerende midler, der 
anvendes til FEAD og 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, jf. stk. 
5, syvende afsnit, anvendes de supplerende 
midler til at støtte operationer under det 
nye tematiske mål "Fremme af 
kriseafhjælpning i forbindelse med covid-
19-pandemien og forberedelse af en grøn, 
digital, social og modstandsdygtig 
genopretning af økonomien, 
beskæftigelsen og samfundet", der 
supplerer de tematiske mål i artikel 9.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 10 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 26, stk. 4, kan 
medlemsstaterne udarbejde et nyt dedikeret 
operationelt program under det nye 
tematiske mål, der er omhandlet i stk. 10. 
Der stilles ikke krav om en forudgående 
evaluering som omhandlet i artikel 55.

Uanset artikel 26, stk. 4, kan 
medlemsstaterne udarbejde et nyt dedikeret 
operationelt program under det nye 
tematiske mål, der er omhandlet i stk. 9. 
Der stilles ikke krav om en forudgående 
evaluering som omhandlet i artikel 55.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 10 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der stilles ikke krav om angivelse af 
elementerne i artikel 96, stk. 2, første 
afsnit, litra b), nr. v) og vii), i stk. 4, i stk. 
6, litra b) og c), og i stk. 7 i forbindelse 
med et sådant nyt operationelt program. 

Der stilles ikke krav om angivelse af 
elementerne i artikel 96, stk. 2, første 
afsnit, litra b), nr. v) og vii) og stk. 6, litra 
b) og c) i forbindelse med et sådant nyt 
operationelt program. Der stilles kun krav 



PE654.026v02-00 58/90 RR\1212778DA.docx

DA

Der stilles kun krav om angivelse af 
elementerne i artikel 96, stk. 3, hvis der 
ydes tilsvarende støtte.

om angivelse af elementerne i artikel 96, 
stk. 3, hvis der ydes tilsvarende støtte.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 11 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 56, stk. 3, og artikel 114, stk. 
2, sikrer medlemsstaterne, at der senest den 
31. december 2024 foretages mindst én 
evaluering af anvendelsen af de 
supplerende midler med henblik på at 
vurdere effektiviteten og virkningerne, og 
hvordan de har bidraget til det tematiske 
mål, der er omhandlet i denne artikels stk. 
10.

Uanset artikel 56, stk. 3, og artikel 114, stk. 
2, sikrer medlemsstaterne, at der senest den 
31. december 2024 foretages mindst én 
evaluering af anvendelsen af de 
supplerende midler med henblik på at 
vurdere, om de er inklusive, effektive og 
virkningsfulde, og hvordan de har bidraget 
til det tematiske mål, der er omhandlet i 
denne artikels stk. 10.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a. Alle programmer, der 
gennemføres under REACT-EU, skal 
sikre kønsligestilling og lige muligheder 
for alle uden forskelsbehandling.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 12 – afsnit 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) undtagelsen i artikel 65, stk. 10, 
andet afsnit, om fastsættelse af datoen for 
støtteberettigelse til den 1. februar 2020 
for operationer til fremme af 
kriseberedskabet i forbindelse med covid-
19-udbruddet

udgår
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3.9.2020

UDTALELSE FRA BUDGETUDVALGET

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 
1303/2013 for så vidt angår ekstraordinære supplerende midler og gennemførelsesordninger 
under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse med henblik på at yde bistand til 
fremme af kriseafhjælpning i forbindelse med covid-19-pandemien og forberedelse af en 
grøn, digital og modstandsdygtig genopretning af økonomien (REACT-EU)
(COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD))

Ordfører for udtalelse: Karlo Ressler

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren mener overordnet set, at forslaget logisk bygger videre på to tidligere forslag 
vedrørende samhørighedspolitikken, investeringsinitiativet som reaktion på coronavirusset 
(CRII) og investeringsinitiativet som reaktion på coronavirusset plus (CRII +), der for nylig 
blev vedtaget af medlovgiverne. Han glæder sig derfor over forslaget om at ændre forordning 
(EU) nr. 1303/2013 (forordningen om fælles bestemmelser) for at sikre, at ekstraordinære 
supplerende midler fortsat vil være til rådighed for medlemsstaterne fra strukturfondene for at 
yde bistand til at fremme kriseafhjælpning i forbindelse med covid-19-pandemien for de 
geografiske områder i Europa, hvor økonomien og beskæftigelsen i højere grad er blevet 
ramt, og forberede en grøn, digital og modstandsdygtig genopretning af økonomien.

Han foreslår flere ændringer for at øge fleksibiliteten for medlemsstaterne, f.eks. at anvende 
midlerne efter 2022 eller give mulighed for en hurtig gennemførelse af ethvert program.

Han glæder sig over, at medlemsstaterne vil få mulighed for at fordele de supplerende midler 
mellem EFRU og ESF gennem programmering af midler uden begrænsninger. De vil også 
have mulighed for at anvende en del af disse supplerende midler til FEAD. De supplerende 
midler tildeles en eller flere dedikerede særskilte prioritetsakser i et eksisterende program 
eller programmer gennem en anmodning om ændring af det eller de pågældende programmer 
eller til et nyt dedikeret program gennem udarbejdelse og forelæggelse af et nyt operationelt 
program.

Han er enig i, at de supplerende midler kun kan anvendes til at støtte operationer, der fremmer 
kriseafhjælpning i forbindelse med covid-19-pandemien eller forbereder en grøn, digital og 
modstandsdygtig genopretning af økonomien gennem investeringer i operationer, der bidrager 
til overgangen til en digital og grøn økonomi under et nyt tematisk mål, der supplerer de 
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tematiske mål i artikel 9, og teknisk bistand. 

For at kompensere for den foreslåede fleksibilitet foreslår han at styrke kvaliteten af 
rapporteringen, hvilket bør gøre det muligt at foretage en passende og konstant kontrol med 
hensyn til den formelle rigtighed og virkningen. Opfyldelsen af målene i REACT-EU, 
effektiviteten af anvendelsen af dens midler, de typer af foranstaltninger, der finansieres, 
modtagerne og de endelige modtagere af de finansielle tildelinger og den europæiske 
merværdi, der er forbundet med den økonomiske genopretning, bør gøres klart for at give et 
nyttigt input til planlægningen af den fremtidige samhørighedspolitik. Dette bør være lige så 
vigtigt, uanset om de finansielle tildelinger kommer fra det klassiske EU-budget eller fra Next 
Generation EU som eksterne formålsbestemte indtægter.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
tage hensyn til følgende ændringsforslag

Ændringsforslag1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Medlemsstaterne er på en hidtil uset 
måde blevet påvirket af krisen på grund af 
konsekvenserne af covid-19-pandemien. 
Krisen hæmmer væksten i 
medlemsstaterne, hvilket igen forværrer de 
alvorlige likviditetsmangler, der skyldes 
den pludselige og betydelige stigning i de 
offentlige investeringer, der er nødvendige 
i medlemsstaternes sundhedssystemer og 
andre sektorer i deres økonomier. Dette har 
skabt en ekstraordinær situation, som bør 
imødegås med specifikke foranstaltninger.

(1) Medlemsstaterne er på en hidtil uset 
måde blevet påvirket af en pandemi og en 
social og økonomisk krise på grund af 
konsekvenserne af covid-19. Krisen 
hæmmer væksten i medlemsstaterne, 
hvilket igen forværrer de alvorlige 
likviditetsmangler, der skyldes den 
pludselige og betydelige stigning i de 
offentlige investeringer, som dels er 
nødvendige i medlemsstaternes 
sundhedssystemer og i andre sektorer i 
deres økonomier og dels til at afbøde 
virkningerne af den sociale krise. Dette 
har skabt en ekstraordinær situation, som 
bør imødegås med specifikke 
foranstaltninger, som har til formål at 
støtte vedvarende genopretning og skabe 
holdbare arbejdspladser af god kvalitet.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
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Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) For at reagere på konsekvenserne af 
krisen blev forordning (EU) nr. 1303/2013 
og (EU) nr. 1301/2013 den 30. marts 2020 
ændret for at give mulighed for mere 
fleksibilitet i gennemførelsen af de 
operationelle programmer, der støttes af 
Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling ("EFRU"), Den 
Europæiske Socialfond ("ESF") og 
Samhørighedsfonden (tilsammen 
"fondene") og af Den Europæiske Hav- og 
Fiskerifond ("EHFF"). Men da de alvorlige 
negative virkninger for EU's økonomier og 
samfund forværredes, blev begge 
forordninger ændret igen den 23. april 
2020 for at tilvejebringe ekstraordinær 
yderligere fleksibilitet, således at 
medlemsstaterne kan koncentrere sig om 
den nødvendige reaktion på den hidtil usete 
krise, ved at øge muligheden for at 
mobilisere ikke-udnyttet støtte fra fondene 
og ved at forenkle de proceduremæssige 
krav i forbindelse med 
programgennemførelsen og revisionerne.

(2) For at reagere på konsekvenserne af 
krisen blev forordning (EU) nr. 1303/2013 
og (EU) nr. 1301/2013 den 30. marts 2020 
ændret for at give mulighed for mere 
fleksibilitet i gennemførelsen af de 
operationelle programmer, der støttes af 
Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling ("EFRU"), Den 
Europæiske Socialfond ("ESF") og 
Samhørighedsfonden (tilsammen 
"fondene") og af Den Europæiske Hav- og 
Fiskerifond ("EHFF"). Men da de alvorlige 
negative virkninger for EU's økonomier og 
samfund forværredes, blev begge 
forordninger ændret igen den 23. april 
2020 for at tilvejebringe ekstraordinær 
yderligere fleksibilitet, således at 
medlemsstaterne kan koncentrere sig om 
den nødvendige reaktion på den hidtil usete 
krise, ved at øge muligheden for at 
mobilisere ikke-udnyttet støtte fra fondene 
og ved at forenkle de proceduremæssige 
krav i forbindelse med 
programgennemførelsen og revisionerne. 
Denne fleksibilitet er af midlertidig 
karakter og vedrører kun reaktioner i 
forbindelse med covid-19.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Der bør i overensstemmelse med 
forordning [det europæiske 
genopretningsinstrument] og inden for 
rammerne af de ressourcer, der er tildelt 
deri, gennemføres foranstaltninger, som 
tager sigte på genopretning og 
modstandsdygtighed, under de europæiske 
investerings- og strukturfonde for at 
imødegå den hidtil usete virkning af covid-

(4) Der bør i overensstemmelse med 
forordning [det europæiske 
genopretningsinstrument] og inden for 
rammerne af de ressourcer, der er tildelt 
deri, gennemføres foranstaltninger, som 
tager sigte på genopretning og 
modstandsdygtighed, under de europæiske 
investerings- og strukturfonde for at 
imødegå den hidtil usete virkning af covid-
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19-krisen. Sådanne supplerende midler 
bør anvendes med henblik på at sikre 
overholdelse af de tidsfrister, der er fastsat 
i forordning [ERI]. Desuden bør der stilles 
supplerende midler til rådighed til 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed gennem en revision af den 
flerårige finansielle ramme for 2014-2020.

19-krisen. Desuden bør der stilles 
supplerende midler til rådighed til 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed gennem en revision af den 
flerårige finansielle ramme for 2014-2020.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Der bør stilles et ekstraordinært 
supplerende beløb på 58 272 800 000 EUR 
(i løbende priser) til rådighed til 
budgetmæssige forpligtelser fra 
strukturfondene under målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse for 
2020, 2021 og 2022 for at støtte de 
medlemsstater og regioner, der er hårdest 
ramt, ved kriseafhjælpning i forbindelse 
med covid-19-pandemien eller forberedelse 
af en grøn, digital og modstandsdygtig 
genopretning af økonomien, med henblik 
på hurtigt at anvende midlerne i 
realøkonomien gennem de eksisterende 
operationelle programmer. Midlerne for 
2020 stammer fra en forøgelse af de 
midler, der er til rådighed for økonomisk, 
social og territorial samhørighed i den 
flerårige finansielle ramme for 2014-2020, 
mens midlerne for 2021 og 2022 stammer 
fra Den Europæiske Unions 
genopretningsinstrument. En del af de 
supplerende midler bør afsættes til teknisk 
bistand på Kommissionens initiativ. 
Kommissionen bør fastsætte fordelingen af 
de resterende supplerende midler for hver 
medlemsstat på grundlag af en 
tildelingsmetode, der er baseret på de 
senest tilgængelige objektive statistiske 
data vedrørende medlemsstaternes relative 
velstand og den aktuelle krises indvirkning 
på deres økonomier og samfund. 

(5) Der bør stilles et ekstraordinært 
supplerende beløb på 58 272 800 000 EUR 
(i løbende priser), 54 806 498 104 EUR (i 
2018-priser), til rådighed til 
budgetmæssige forpligtelser fra 
strukturfondene under målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse for 
2020, 2021 og 2022 samt også for 2023 og 
2024, hvor det kan begrundes af en 
medlemsstat, for at støtte de medlemsstater 
og regioner, der er hårdest ramt, ved 
kriseafhjælpning i forbindelse med covid-
19-pandemien eller forberedelse af en 
grøn, digital, social og modstandsdygtig 
genopretning af økonomien, med henblik 
på hurtigt at anvende midlerne i 
realøkonomien gennem de eksisterende 
operationelle programmer. Midlerne for 
2020 stammer fra en forhøjelse på 5 mia. 
EUR i forpligtelsesbevillinger i 
forbindelse med de midler, der er til 
rådighed for økonomisk, social og 
territorial samhørighed i den flerårige 
finansielle ramme for 2014-2020, mens 
midlerne for 2021 og 2022 og, hvis det er 
relevant, for 2023 og 2024, stammer fra 
Den Europæiske Unions 
genopretningsinstrument. En del af de 
supplerende midler bør afsættes til teknisk 
bistand på Kommissionens initiativ. 
Kommissionen bør fastsætte fordelingen af 
de resterende supplerende midler for hver 



PE654.026v02-00 66/90 RR\1212778DA.docx

DA

Tildelingsmetoden bør omfatte et dedikeret 
supplerende beløb til regionerne i den 
yderste periferi på grund af deres 
økonomiers og samfunds særlige 
sårbarhed. For at afspejle udviklingen i 
krisens virkninger bør fordelingen 
revideres i 2021 på grundlag af den samme 
tildelingsmetode ved brug af de seneste 
statistiske data, der er til rådighed senest 
den 19. oktober 2021, med henblik på 
fordeling af 2022-tranchen af de 
supplerende midler.

medlemsstat i en delegeret retsakt på 
grundlag af en tildelingsmetode, der er 
baseret på de senest tilgængelige objektive 
statistiske data vedrørende 
medlemsstaternes relative velstand og den 
aktuelle krises indvirkning på deres 
økonomier og samfund. Tildelingsmetoden 
bør omfatte et dedikeret supplerende beløb 
til regionerne i den yderste periferi på 
grund af deres økonomiers og samfunds 
særlige sårbarhed. For at afspejle 
udviklingen i krisens virkninger bør 
fordelingen revideres i 2021 på grundlag af 
den samme tildelingsmetode ved brug af de 
seneste statistiske data, der er til rådighed 
senest den 19. oktober 2021, med henblik 
på fordeling af 2022-tranchen, og hvis det 
er relevant, 2023- og 2024-trancherne, af 
de supplerende midler.

(Tilføjelsen af ordet "social" til ordene "i 
forbindelse med covid-19-pandemien og 
forberedelsen af en grøn, digital og 
modstandsdygtig genopretning af 
økonomien" gælder hele teksten, også 
titlen. Hvis dette ændringsforslag vedtages, 
skal tilsvarende ændringer foretages alle 
relevante steder i teksten).

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Horisontale finansielle regler 
vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet 
med hjemmel i artikel 322 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
finder anvendelse på denne forordning. 
Disse regler er fastlagt i finansforordningen 
og regulerer navnlig proceduren for 
opstilling og gennemførelse af budgettet 
ved hjælp af tilskud, offentlige indkøb, 
priser og indirekte gennemførelse og sikrer 

(6) Horisontale finansielle regler 
vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet 
med hjemmel i artikel 322 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
finder anvendelse på denne forordning. 
Disse regler er fastlagt i finansforordningen 
og regulerer navnlig proceduren for 
opstilling og gennemførelse af budgettet 
ved hjælp af tilskud, offentlige indkøb, 
priser og indirekte gennemførelse og sikrer 
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kontrol med de finansielle aktørers ansvar. 
Regler, der vedtages med hjemmel i artikel 
322 i TEUF, vedrører også beskyttelsen af 
Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne 
for så vidt angår retsstatsprincippet, idet 
overholdelsen heraf er en væsentlig 
forudsætning for sund økonomisk 
forvaltning og effektiv EU-finansiering.

kontrol med de finansielle aktørers ansvar. 
Regler, der vedtages med hjemmel i artikel 
322 i TEUF, vedrører også beskyttelsen af 
Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne 
for så vidt angår retsstatsprincippet, idet 
overholdelsen heraf er en væsentlig 
forudsætning for sund økonomisk 
forvaltning og effektiv EU-finansiering. 
Desuden kræver udgiftsfleksibiliteten i 
forbindelse med tildelingerne under 
REACT-EU en særlig kontrol, der går ud 
over den selvevaluering, som 
medlemsstaterne selv foretager, hvorfor 
det i stedet er nødvendigt at underkaste 
dem kontrol fra Kommissionens, OLAF's, 
EPPO's og Revisionsrettens side.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at supplere de foranstaltninger, 
der allerede er til rådighed under 
anvendelsesområdet for EFRU, som 
udvidet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2020/460 og (EU) 
2020/5585 , bør medlemsstaterne fortsat 
have mulighed for at anvende de 
supplerende midler primært til 
investeringer i produkter og tjenester til 
sundhedsvæsenet, til at yde støtte i form af 
driftskapital eller investeringsstøtte til 
SMV'er, operationer, der bidrager til 
overgangen til en digital og grøn økonomi, 
infrastruktur, der leverer basale tjenester til 
borgerne, eller økonomiske 
støtteforanstaltninger i de regioner, der er 
mest afhængige af de sektorer, der er mest 
berørt af krisen. Der bør også ydes støtte til 
teknisk bistand. De supplerende midler bør 
udelukkende rettes mod det nye tematiske 
mål "Fremme af kriseafhjælpning i 
forbindelse med covid-19-pandemien og 

(9) For at supplere de foranstaltninger, 
der allerede er til rådighed under 
anvendelsesområdet for EFRU, som 
udvidet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2020/460 og (EU) 
2020/5585, bør medlemsstaterne fortsat 
have mulighed for at anvende de 
supplerende midler primært til 
investeringer i produkter og tjenester til 
sundhedsvæsenet, til at yde støtte i form af 
driftskapital eller investeringsstøtte til 
SMV'er, operationer, der bidrager til 
overgangen til en digital og grøn økonomi, 
infrastruktur, der leverer basale tjenester til 
borgerne, udvikling af social infrastruktur 
eller økonomiske støtteforanstaltninger i de 
regioner, der er mest afhængige af de 
sektorer, der er mest berørt af krisen. 
Teknisk og administrativ bistand i 
forbindelse med gennemførelsesprocessen 
bør systematisk ydes til alle de 
medlemsstater, der har behov herfor. De 
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forberedelse af en grøn, digital og 
modstandsdygtig genopretning af 
økonomien", som også bør udgøre en 
fælles investeringsprioritet, med henblik på 
at muliggøre forenklet programmering og 
gennemførelse af de supplerende midler.

supplerende midler bør udelukkende rettes 
mod det nye tematiske mål "Fremme af 
kriseafhjælpning i forbindelse med covid-
19-pandemien og forberedelse af en grøn, 
digital og modstandsdygtig genopretning af 
økonomien", som også bør udgøre en 
fælles investeringsprioritet, med henblik på 
at muliggøre forenklet programmering og 
gennemførelse af de supplerende midler.

_________________ _________________
5 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2020/460 af 30. marts 
2020 om ændring af forordning (EU) nr. 
1301/2013, (EU) nr. 1303/2013 og (EU) nr. 
508/2014 for så vidt angår særlige 
foranstaltninger til mobilisering af 
investeringer i medlemsstaternes 
sundhedssystemer og andre dele af deres 
økonomier som reaktion på covid-19-
udbruddet (investeringsinitiativ som 
reaktion på coronavirusset) (EUT L 99 af 
31.3.2020, s. 5), Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2020/558 af 23. 
april 2020 om ændring af forordning (EU) 
nr. 1301/2013 og (EU) nr. 1303/2013 for så 
vidt angår særlige foranstaltninger med 
henblik på at give ekstraordinær 
fleksibilitet med hensyn til anvendelsen af 
de europæiske struktur- og 
investeringsfonde som reaktion på covid-
19-udbruddet (EUT L 130 af 23.4.2020, s. 
1).

5 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2020/460 af 30. marts 
2020 om ændring af forordning (EU) nr. 
1301/2013, (EU) nr. 1303/2013 og (EU) nr. 
508/2014 for så vidt angår særlige 
foranstaltninger til mobilisering af 
investeringer i medlemsstaternes 
sundhedssystemer og andre dele af deres 
økonomier som reaktion på covid-19-
udbruddet (investeringsinitiativ som 
reaktion på coronavirusset) (EUT L 99 af 
31.3.2020, s. 5), Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2020/558 af 
23. april 2020 om ændring af forordning 
(EU) nr. 1301/2013 og (EU) nr. 1303/2013 
for så vidt angår særlige foranstaltninger 
med henblik på at give ekstraordinær 
fleksibilitet med hensyn til anvendelsen af 
de europæiske struktur- og 
investeringsfonde som reaktion på covid-
19-udbruddet (EUT L 130 af 23.4.2020, s. 
1).

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For så vidt angår ESF, bør 
medlemsstaterne primært anvende de 
supplerende midler til at støtte bevarelse af 
arbejdspladser, herunder gennem ordninger 
med nedsat arbejdstid og støtte til 
selvstændige, jobskabelse, navnlig for 
personer i sårbare situationer, støtte til 

(10) For så vidt angår ESF, bør 
medlemsstaterne primært anvende de 
supplerende midler til at støtte bevarelse af 
arbejdspladser, herunder i øsamfund, 
fjerntliggende områder, landdistrikter og 
tyndt befolkede områder, bl.a. gennem 
ordninger med nedsat arbejdstid og støtte 
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ungdomsbeskæftigelsesforanstaltninger, 
uddannelse, udvikling af færdigheder, og 
til at forbedre adgangen til sociale 
tjenesteydelser af almen interesse, 
herunder for børn. Det bør præciseres, at 
der under de nuværende ekstraordinære 
omstændigheder kan ydes støtte til 
ordninger med nedsat arbejdstid for 
arbejdstagere og selvstændige i forbindelse 
med covid-19-pandemien, også selv om 
denne støtte ikke kombineres med aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, 
medmindre sidstnævnte kræves i henhold 
til national lovgivning. EU-støtte til disse 
ordninger med nedsat arbejdstid bør være 
tidsbegrænset.

til selvstændige, jobskabelse, navnlig for 
personer i sårbare situationer, støtte til 
ungdomsbeskæftigelsesforanstaltninger, 
social inklusion, uddannelse og 
erhvervsuddannelse og udvikling af 
færdigheder, samt til at bekæmpe 
fattigdom, herunder børnefattigdom, 
forbedre adgangen til universelle, 
inkluderende, tilgængelige og 
prisoverkommelige tjenesteydelser af høj 
kvalitet, herunder sundhedspleje og 
sociale ydelser af almen interesse, med 
særligt fokus på at opbygge 
modstandskraft i pleje- og 
børnepasningssektoren og forbedre 
adgangen for sårbare grupper og for børn. 
Det bør præciseres, at der under de 
nuværende ekstraordinære omstændigheder 
kan ydes støtte til ordninger med nedsat 
arbejdstid for arbejdstagere og 
selvstændige i forbindelse med covid-19-
pandemien, også selv om denne støtte ikke 
kombineres med aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, 
medmindre sidstnævnte kræves i henhold 
til national lovgivning. EU-støtte til disse 
ordninger med nedsat arbejdstid bør være 
tidsbegrænset.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Eftersom den midlertidige lukning 
af grænserne mellem medlemsstaterne 
har ført til betydelige udfordringer for 
grænsesamfund, bør medlemsstaterne 
bruge mindst 7 % af de supplerende 
midler til at støtte grænseoverskridende 
projekter ved hjælp af eksisterende eller 
nye Interreg-samarbejdsprojekter.
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at sikre, at medlemsstaterne har 
tilstrækkelige finansielle midler til hurtigt 
at gennemføre kriseafhjælpning i 
forbindelse med covid-19-pandemien og 
forberede en grøn, digital og 
modstandsdygtig genopretning af 
økonomien, er det nødvendigt at fastsætte 
et højere niveau for den første 
forfinansiering med henblik på hurtig 
gennemførelse af de foranstaltninger, der 
støttes ved hjælp af de supplerende midler. 
Den første forfinansiering, der skal 
udbetales, bør sikre, at medlemsstaterne 
har midlerne til at sørge for forskud til 
støttemodtagere, når dette er nødvendigt, 
og for at refundere støttemodtagere hurtigt 
efter forelæggelsen af 
betalingsanmodninger. 

(11) For at sikre, at medlemsstaterne har 
tilstrækkelige finansielle midler til hurtigt 
at gennemføre kriseafhjælpning i 
forbindelse med covid-19-pandemien og 
dens sociale konsekvenser samt til at 
forberede en grøn, digital og 
modstandsdygtig genopretning af 
økonomien, er det nødvendigt at fastsætte 
et højere niveau for den første 
forfinansiering eller, hvor det er relevant, 
årlig forfinansiering, med henblik på 
hurtig gennemførelse af de 
foranstaltninger, der støttes ved hjælp af de 
supplerende midler. Den første 
forfinansiering, der skal udbetales, bør 
sikre, at medlemsstaterne har midlerne til 
at sørge for forskud til støttemodtagere, når 
dette er nødvendigt, og for at refundere 
støttemodtagere hurtigt efter forelæggelsen 
af betalingsanmodninger. 

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Medlemsstaterne bør have 
fleksibilitet til at tildele de supplerede 
midler til nye dedikerede operationelle 
programmer eller nye prioritetsakser i de 
eksisterende programmer. Det er med 
henblik på hurtig gennemførelse kun 
muligt at angive myndigheder, der allerede 
er udpeget under eksisterende operationelle 
programmer, som støttes af EFRU, ESF 
eller Samhørighedsfonden, for nye 
dedikerede operationelle programmer. Der 
bør ikke stilles krav om en forudgående 
evaluering i medlemsstaterne, og de 

(12) Medlemsstaterne bør have 
fleksibilitet til at tildele de supplerede 
midler til nye dedikerede operationelle 
programmer eller nye prioritetsakser i de 
eksisterende programmer efter høring af 
regionale og lokale myndigheder. Det er 
med henblik på hurtig gennemførelse kun 
muligt at angive myndigheder, der allerede 
er udpeget under eksisterende operationelle 
programmer, som støttes af EFRU, ESF 
eller Samhørighedsfonden, for nye 
dedikerede operationelle programmer. Der 
bør ikke stilles krav om en forudgående 
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elementer, der er nødvendige for at 
forelægge det operationelle program for 
Kommissionen til godkendelse, bør 
begrænses.

evaluering i medlemsstaterne, og de 
elementer, der er nødvendige for at 
forelægge det operationelle program for 
Kommissionen til godkendelse, bør 
begrænses for at muliggøre en hurtig 
godkendelse af programmerne og en 
maksimal reduktion af opstartstiden.

 

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at sætte medlemsstaterne i 
stand til hurtigt at anvende de supplerende 
midler til kriseafhjælpning i forbindelse 
med covid-19-pandemien og forberedelse 
af en grøn, digital og modstandsdygtig 
genopretning af økonomien i den 
nuværende programmeringsperiode er det 
berettiget undtagelsesvist at fritage 
medlemsstaterne fra behovet for at 
overholde forhåndsbetingelserne og 
kravene vedrørende resultatreserven og 
anvendelse af resultatrammen, vedrørende 
tematisk koncentration, også i forhold til de 
tærskler, der er fastsat for bæredygtig 
byudvikling i EFRU, og vedrørende 
udarbejdelse af en kommunikationsstrategi 
for de supplerende midler. Det er ikke 
desto mindre nødvendigt, at 
medlemsstaterne senest den 31. december 
2024 foretager mindst én evaluering for at 
vurdere, om de supplerende midler er 
effektive og virkningsfulde, og hvordan de 
har bidraget til det nye dedikerede 
tematiske mål. For at gøre det lettere at få 
adgang til sammenlignelige oplysninger på 
EU-plan opfordres medlemsstaterne til at 
gøre brug af de programspecifikke 
indikatorer, som Kommissionen stiller til 
rådighed. Når medlemsstaterne og 
forvaltningsmyndighederne varetager deres 
opgaver i forbindelse med information, 

(14) For at sætte medlemsstaterne i 
stand til hurtigt at anvende de supplerende 
midler til kriseafhjælpning i forbindelse 
med covid-19-pandemien og forberedelse 
af en grøn, digital og modstandsdygtig 
genopretning af økonomien i den 
nuværende programmeringsperiode er det 
berettiget undtagelsesvist at fritage 
medlemsstaterne fra behovet for at 
overholde forhåndsbetingelserne og 
kravene vedrørende resultatreserven og 
anvendelse af resultatrammen, vedrørende 
tematisk koncentration, også i forhold til de 
tærskler, der er fastsat for bæredygtig 
byudvikling i EFRU, og vedrørende 
udarbejdelse af en kommunikationsstrategi 
for de supplerende midler. Det er derfor 
berettiget, at evalueringer under et 
program styrkes for at sikre, at Unionens 
midler anvendes effektivt og til støtte for 
de fastlagte mål, nemlig hurtigt at 
gennemføre kriseafhjælpning i 
forbindelse med covid-19-pandemien og 
forberede en grøn, digital og 
modstandsdygtig genopretning af 
økonomien. Kommissionen bør foretage 
en evaluering senest den 31. december 
2023 og igen senest den 31. december 
2025 for at vurdere de supplerende 
midlers effektivitet, virkningsgrad og 
indvirkning samt for at undersøge, på 
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kommunikation og synlighed, bør de 
desuden øge synligheden af de 
ekstraordinære foranstaltninger og midler, 
som Unionen har tilvejebragt, navnlig ved 
at sikre, at potentielle støttemodtagere, 
støttemodtagere, deltagere, endelige 
modtagere af finansielle instrumenter og 
offentligheden er opmærksomme på 
eksistensen og omfanget af den yderligere 
støtte, der stammer fra de supplerende 
midler.

hvilken måde de har bidraget til at 
realisere målsætningerne under dette nye 
dedikerede tematiske mål. Det er 
nødvendigt, at medlemsstaterne senest den 
31. december 2024 eller senest den 
31. december 2026, hvor supplerende 
midler stilles til rådighed for 
budgetforpligtelser i 2023 og 2024, 
foretager mindst én evaluering for at 
vurdere, om de supplerende midler er 
effektive og virkningsfulde, og hvordan de 
har bidraget til det nye dedikerede 
tematiske mål. Rapporten bør indeholde 
detaljerede oplysninger om, hvilken støtte 
de enkelte sektorer og regioner har 
modtaget, hvem de endelige reelle ejere er 
samt om de modtagne støttebeløb. For at 
gøre det lettere at få adgang til 
sammenlignelige oplysninger på EU-plan 
skal medlemsstaterne gøre brug af de 
programspecifikke indikatorer, som 
Kommissionen stiller til rådighed. Når 
medlemsstaterne og 
forvaltningsmyndighederne varetager deres 
opgaver i forbindelse med information, 
kommunikation og synlighed, bør de 
desuden øge synligheden af de 
ekstraordinære foranstaltninger og midler, 
som Unionen har tilvejebragt, navnlig ved 
at sikre, at potentielle støttemodtagere, 
støttemodtagere, deltagere, endelige 
modtagere af finansielle instrumenter og 
offentligheden er opmærksomme på 
eksistensen og omfanget af den yderligere 
støtte, der stammer fra de supplerende 
midler.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at gøre det muligt at målrette 
disse supplerende midler mod de 
geografiske områder, hvor der er størst 
behov for dem, opdeles de supplerende 

(15) For at gøre det muligt at målrette 
disse supplerende midler mod de 
geografiske områder, hvor der er størst 
behov for dem, opdeles de supplerende 
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midler afsat til EFRU og ESF som en 
ekstraordinær foranstaltning og med 
forbehold af de generelle regler for 
tildeling af strukturfondsmidler ikke efter 
regionskategori. Medlemsstaterne 
forventes dog at tage hensyn til de 
forskellige regionale behov og 
udviklingsniveauer for at sikre, at der 
fortsat fokuseres på mindre udviklede 
regioner i overensstemmelse med målene 
om økonomisk, social og territorial 
samhørighed, jf. artikel 173 i TEUF. 
Medlemsstaterne bør også inddrage de 
lokale og regionale myndigheder samt 
relevante organer, der repræsenterer 
civilsamfundet, i overensstemmelse med 
partnerskabsprincipperne.

midler afsat til EFRU og ESF som en 
ekstraordinær foranstaltning og med 
forbehold af de generelle regler for 
tildeling af strukturfondsmidler ikke efter 
regionskategori. Medlemsstaterne 
forventes dog at tage hensyn til de 
forskellige regionale behov, der er opstået 
som følge af covid-19-pandemiens 
indvirkninger, og til udviklingsniveauerne 
for at sikre et afbalanceret fokus på 
mindre udviklede regioner i 
overensstemmelse med målene om 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed, jf. artikel 173 i TEUF. 
Medlemsstaterne bør også inddrage de 
lokale og regionale myndigheder samt 
relevante organer, der repræsenterer 
arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundet, herunder ikkestatslige 
organisationer og organer med ansvar for 
at fremme social inklusion, ligestilling 
mellem kønnene og ikkediskrimination, i 
overensstemmelse med 
partnerskabsprincipperne. I sin vurdering 
af gennemførelsen af REACT-EU bør 
Kommissionen evaluere graden af 
koordinering mellem nationale 
myndigheder på den ene side og lokale og 
regionale myndigheder på den anden side 
med henblik på at definere omfanget og 
størrelsen af den bistand, der anmodes om 
under REACT-EU.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) I betragtning af covid-19-
pandemien og det akutte behov for at 
imødegå den dermed forbundne 
folkesundhedskrise anses det for 
nødvendigt at fravige den periode på otte 
uger, der er omhandlet i artikel 4 i 
protokol nr. 1 om de nationale 
parlamenters rolle i Unionen, der er 

udgår
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knyttet som bilag til traktaten om Den 
Europæiske Union, traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde og 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab.

Begrundelse

Forslaget er presserende, men der er stadig tid nok til, at de nationale parlamenter kan få den 
sædvanlige tidsfrist på otte uger.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. I artikel 4, stk. 2, tilføjes følgende 
afsnit:
"Overholdelse af retsstatsprincippet er en 
nødvendig forudsætning for EU-
finansiering. Regler, der vedtages med 
hjemmel i artikel 322 i TEUF om 
beskyttelse af Unionens budget i tilfælde 
af generaliserede mangler i 
medlemsstaterne for så vidt angår 
retsstatsprincippet, finder anvendelse."

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 91 – stk. 1a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Ud over de samlede midler, der er 
omhandlet i stk. 1, stilles der supplerende 
midler på 5 000 000 000 EUR i løbende 
priser til rådighed for økonomisk, social og 
territorial samhørighed med henblik på 
budgetmæssige forpligtelser for 2020, og 

1a. Ud over de samlede midler, der er 
omhandlet i stk. 1, stilles der supplerende 
midler på 4 805 843 906 EUR i 2018-
priser til rådighed for økonomisk, social og 
territorial samhørighed med henblik på 
budgetmæssige forpligtelser for 2020, og 
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de afsættes til EFRU og ESF." de afsættes til EFRU og ESF.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
artikel 2 i forordning [ERI], gennemføres 
under strukturfondene med et beløb på 
53 272 800 000 EUR i løbende priser af 
det beløb, der er omhandlet i samme 
forordnings artikel 3, stk. 2, litra a), nr. i), 
med forbehold af artikel 4, stk. 3, 4 og 8.

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
artikel 2 i forordning [ERI], gennemføres 
under strukturfondene med et beløb på 
50 000 654 198 EUR i 2018-priser af det 
beløb, der er omhandlet i samme 
forordnings artikel 3, stk. 2, litra a), nr. i), 
med forbehold af artikel 4, stk. 3, 4 og 8.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse supplerende midler for 2021 og 2022 
udgør eksterne formålsbestemte indtægter i 
henhold til finansforordningens artikel 21, 
stk. 5.

Disse supplerende midler for 2021 og 2022 
udgør eksterne formålsbestemte indtægter i 
henhold til finansforordningens artikel 21, 
stk. 5. Kommissionen tillægges beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 149 med 
henblik på at ændre denne forordning på 
grundlag af de statistiske data, der er 
indsamlet, og den fremtidige udvikling i 
forbindelse med genopretningen efter den 
økonomiske krise, som er fremprovokeret 
af covid-19, med henblik på at forlænge 
fleksibilitetsforanstaltningerne under 
REACT-EU til 2023 og 2024.

Ændringsforslag 18
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ekstraordinære supplerende midler og 
gennemførelsesordninger under målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse med 
henblik på at yde bistand til fremme af 
kriseafhjælpning i forbindelse med covid-
19-pandemien og forberedelse af en grøn, 
digital og modstandsdygtig genopretning af 
økonomien (REACT-EU)

Ekstraordinære supplerende midler og 
gennemførelsesordninger under målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse med 
henblik på at yde bistand til fremme af 
kriseafhjælpning i forbindelse med covid-
19-pandemien og dens konsekvenser og 
forberedelse af en grøn, digital og 
modstandsdygtig genopretning af 
økonomien (REACT-EU)

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De supplerende midler, der er 
omhandlet i artikel 91, stk. 1a, og artikel 
92a ("de supplerende midler"), stilles til 
rådighed under målet om investeringer i 
vækst og beskæftigelse med henblik på at 
yde bistand til fremme af kriseafhjælpning 
i forbindelse med covid-19-pandemien og 
forberedelse af en grøn, digital og 
modstandsdygtig genopretning af 
økonomien (REACT-EU). De supplerende 
midler anvendes til at gennemføre teknisk 
bistand i henhold til denne artikels stk. 6 og 
de operationer, der gennemfører det 
tematiske mål i denne artikels stk. 10.

1. De supplerende midler, der er 
omhandlet i artikel 91, stk. 1a, og artikel 
92a ("de supplerende midler"), stilles til 
rådighed under målet om investeringer i 
vækst og beskæftigelse, og minimum 5 % 
af disse midler stilles til rådighed under 
målet om europæisk territorialt 
samarbejde. I begge tilfælde skal de 
supplerende midler yde bistand til fremme 
af kriseafhjælpning i forbindelse med 
covid-19-pandemien og forberedelse af en 
grøn, digital og modstandsdygtig 
genopretning af økonomien (REACT-EU) 
De supplerende midler anvendes til at 
gennemføre teknisk bistand i henhold til 
denne artikels stk. 6 og de operationer, der 
gennemfører det tematiske mål i denne 
artikels stk. 9.

Ændringsforslag 20
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 2 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— 2020: 5 000 000 000 EUR — 2020: 5 000 000 000 EUR i 
løbende priser (4 805 843 906 EUR i 
2018-priser)

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 2 – afsnit 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— 2021: 42 434 400 000 EUR — 2021: 42 434 400 000 EUR i 
løbende priser (39 987 184 320 EUR i 
2018-priser)

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 2 – afsnit 1 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— 2022: 10 820 400 000 EUR. — 2022: 10 820 400 000 EUR i 
løbende priser (9 996 674 058 EUR i 
2018-priser)

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 2 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

De supplerende midler for 2021 og 2022 
stilles til rådighed af de supplerende midler 
som omhandlet i artikel 92a. De 
supplerende midler som omhandlet i artikel 
92a anvendes også til dækning af 
administrationsudgifter op til 18 000 000 
EUR i løbende priser.

De supplerende midler for 2021 og 2022 
stilles til rådighed af de supplerende midler 
som omhandlet i artikel 92a. De 
supplerende midler kan også stilles til 
rådighed for budgetmæssige forpligtelser i 
2023 og 2024 ved hjælp af en revision af 
denne forordning ved en delegeret retsakt 
og på grundlag af en begrundet 
anmodning fra en medlemsstat. De 
supplerende midler som omhandlet i 
artikel 92a anvendes også til dækning af 
administrationsudgifter op til 18 000 000 
EUR i løbende priser (16 795 821 EUR i 
2018-priser).

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. 0,35 % af de supplerende midler 
afsættes til teknisk bistand på 
Kommissionens initiativ.

3. Mindst 0,35 % af de supplerende 
midler afsættes til teknisk bistand på 
Kommissionens initiativ med særligt fokus 
på de medlemsstater, der er hårdest ramt 
af covid-19-pandemien, og de 
medlemsstater med de laveste 
absorptionsrater og 
gennemførelsesgrader.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager i form af 
gennemførelsesretsakter en afgørelse om 

4. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage en delegeret retsakt i 
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fordelingen af de supplerende midler som 
bevillinger fra strukturfondene for 2020 og 
2021 for hver medlemsstat i 
overensstemmelse med de kriterier og den 
metode, der er fastsat i bilag VIIa. Denne 
afgørelse revideres i 2021 for at fastlægge 
fordelingen af de supplerende midler for 
2022 på grundlag af de data, der er til 
rådighed senest den 19. oktober 2021.

overensstemmelse med artikel 149 om 
fordelingen af de supplerende midler som 
bevillinger fra strukturfondene for 2020 og 
2021 for hver medlemsstat i 
overensstemmelse med de kriterier og den 
metode, der er fastsat i bilag VIIa. Denne 
delegerede retsakt revideres i 2021 for at 
fastlægge fordelingen af de supplerende 
midler for 2022 på grundlag af de data, der 
er til rådighed senest den 19. oktober 2021. 
Hvis det er relevant, skal den også 
revideres i 2022 i forbindelse med de 
budgetmæssige forpligtelser i 2023 og 
2024 på grundlag af de seneste 
tilgængelige statistiske data, samtidig med 
at det sikres, at operationelle programmer 
ikke påvirkes negativt. 

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 5 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat afsætter de supplerende 
midler, der er til rådighed til 
programmering under EFRU og ESF, til 
operationelle programmer.

Hver medlemsstat afsætter de supplerende 
midler, der er til rådighed til 
programmering under EFRU og ESF, til 
operationelle programmer, som inddrager 
lokale og regionale myndigheder samt 
relevante organer, der repræsenterer 
civilsamfundet, i overensstemmelse med 
partnerskabsprincippet. Mindst 5 % af de 
supplerende midler skal anvendes til 
grænseoverskridende projekter. ESF-
andelen må ikke skæres ned til under den 
nuværende retlige forpligtelse på 23,1 %. 
Den skal tage højde for det samlede antal 
covid-19-infektioner på NUTS-niveau 3 
og koncentrere de supplerende midler i de 
NUTS-niveau 3-områder med de højeste 
antal infektioner.
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Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på anvendelsen af artikel 134, 
stk. 2, på den årlige forfinansiering i årene 
2021, 2022 og 2023 omfatter støtten fra 
fondene for hele programmeringsperioden 
til det operationelle program de 
supplerende midler.

Med henblik på anvendelsen af artikel 134, 
stk. 2, på den årlige forfinansiering i årene 
2021, 2022 og 2023 samt, hvis det er 
relevant, 2024 omfatter støtten fra fondene 
for hele programmeringsperioden til det 
operationelle program de supplerende 
midler.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 7 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset afsnit 2 og på grundlag af en 
begrundet anmodning fra en medlemsstat 
kan den årlige forfinansiering for 2022-
2023 eller, hvis det er relevant, for 2024, 
bestå af op til 50 % af de supplerende 
midler, som er bevilliget til programmer 
under det i stk. 9 omhandlede nye 
tematiske mål.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De supplerende midler kan af 
medlemsstaterne enten tildeles en eller 
flere særskilte prioritetsakser inden for et 

De supplerende midler kan af 
medlemsstaterne enten tildeles en eller 
flere særskilte prioritetsakser inden for et 
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eksisterende operationelt program eller 
operationelle programmer eller til et nyt 
operationelt program som omhandlet i stk. 
11. Uanset artikel 26, stk. 1, dækker 
programmet perioden indtil den 31. 
december 2022, med forbehold af stk. 4.

eksisterende operationelt program eller 
operationelle programmer eller til et nyt 
operationelt program som omhandlet i stk. 
10. Uanset artikel 26, stk. 1, dækker 
programmet perioden indtil den 
31. december 2022 eller den 31. december 
2024, hvor undtagelsen omhandlet i 
denne artikels stk. 2, tredje afsnit finder 
anvendelse, med forbehold af stk. 4.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 8 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår EFRU, anvendes de 
supplerende midler primært til at støtte 
investeringer i produkter og tjenesteydelser 
til sundhedsvæsenet, til at yde støtte i form 
af driftskapital eller investeringsstøtte til 
SMV'er, investeringer, der bidrager til 
overgangen til en digital og grøn økonomi, 
investeringer i infrastruktur, der leverer 
basale tjenester til borgerne, og 
økonomiske foranstaltninger i de regioner, 
der er mest afhængige af de sektorer, der er 
mest berørt af krisen.

For så vidt angår EFRU, anvendes de 
supplerende midler primært til at støtte 
investeringer i produkter og tjenesteydelser 
til sundhedsvæsenet, til at yde støtte i form 
af driftskapital eller investeringsstøtte til 
SMV'er, investeringer, der bidrager til 
overgangen til en digital og grøn økonomi, 
investeringer i infrastruktur, der leverer 
basale tjenester til borgerne, herunder i 
øsamfund, fjerntliggende områder, 
landdistrikter og tyndt befolkede områder, 
og økonomiske foranstaltninger i de 
regioner, der er mest afhængige af de 
sektorer, der er mest berørt af krisen.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 8 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår ESF, anvendes de 
supplerende midler primært til at støtte 
bevarelse af arbejdspladser, herunder 

For så vidt angår ESF, anvendes de 
supplerende midler primært til at støtte 
bevarelse af arbejdspladser, herunder i 
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gennem ordninger med nedsat arbejdstid 
og støtte til selvstændige, også selv om 
denne støtte ikke kombineres med aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, 
medmindre sidstnævnte kræves i henhold 
til national lovgivning. De supplerende 
midler anvendes også til at støtte 
jobskabelse, navnlig for personer i sårbare 
situationer, 
ungdomsbeskæftigelsesforanstaltninger, 
uddannelse, udvikling af færdigheder, 
navnlig til at støtte den dobbelte grønne og 
digitale overgang, og til at forbedre 
adgangen til sociale tjenesteydelser af 
almen interesse, herunder for børn.

øsamfund, fjerntliggende områder, 
landdistrikter og tyndt befolkede områder, 
og omfatter ordninger med nedsat 
arbejdstid og støtte til selvstændige, også 
selv om denne støtte ikke kombineres med 
aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, 
medmindre sidstnævnte kræves i henhold 
til national lovgivning. De supplerende 
midler anvendes også til at støtte 
jobskabelse, navnlig for personer i sårbare 
situationer, 
ungdomsbeskæftigelsesforanstaltninger, 
uddannelse, udvikling af færdigheder, 
navnlig til at støtte den dobbelte grønne og 
digitale overgang, og til at forbedre 
adgangen til sociale tjenesteydelser af 
almen interesse, herunder for børn. I den 
forbindelse skal reparation og opbygning 
af kritisk infrastruktur, såsom hospitaler 
og veje, i visse tilfælde fungere som et 
middel til at fremskynde den økonomiske 
genopretning og øge nytteværdien af 
investeringer i samhørighedspolitikken og 
må derfor ikke forsømmes.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 9 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I den reviderede finansieringsplan, der er 
omhandlet i artikel 96, stk. 2, litra d), 
fastsættes fordelingen af de supplerende 
midler for årene 2020, 2021 og, hvis det er 
relevant, for 2022 uden at identificere 
beløbene for resultatreserven og uden 
opdeling pr. regionskategori.

I den reviderede finansieringsplan, der er 
omhandlet i artikel 96, stk. 2, litra d), 
fastsættes fordelingen af de supplerende 
midler for årene 2020, 2021 og, hvis det er 
relevant, for 2022, 2023 og 2024 uden at 
identificere beløbene for resultatreserven 
og uden opdeling pr. regionskategori.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
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Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 10 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der oprettes et sådant nyt operationelt 
program, kan medlemsstaterne kun angive 
de myndigheder, der er udpeget under 
igangværende operationelle programmer, 
som støttes af EFRU, ESF og 
Samhørighedsfonden, med henblik på 
artikel 96, stk. 5, litra a).

Hvis der oprettes et sådant nyt operationelt 
program, kan medlemsstaterne med 
henblik på artikel 96, stk. 5, litra a) kun 
angive de myndigheder, der er udpeget 
under igangværende operationelle 
programmer, som støttes af EFRU, ESF og 
Samhørighedsfonden, efter høring af 
regionale og lokale myndigheder.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 10 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 29, stk. 3 og 4, og artikel 
30, stk. 2, godkender Kommissionen 
ethvert nyt dedikeret operationelt program 
eller enhver ændring i et eksisterende 
program senest ti arbejdsdage, efter at en 
medlemsstat har forelagt det.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 11 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 56, stk. 3, og artikel 114, stk. 
2, sikrer medlemsstaterne, at der senest den 
31. december 2024 foretages mindst én 
evaluering af anvendelsen af de 
supplerende midler med henblik på at 
vurdere effektiviteten og virkningerne, og 

Kommissionen foretager en evaluering 
som omhandlet i artikel 56, stk. 4. Uanset 
artikel 56, stk. 3, og artikel 114, stk. 2, 
sikrer medlemsstaterne, at der senest den 
31. december 2024 eller den 31. december 
2026, hvor undtagelsen, der er omhandlet 
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hvordan de har bidraget til det tematiske 
mål, der er omhandlet i denne artikels stk. 
10.

i denne artikels stk. 2, tredje afsnit, finder 
anvendelse, foretages mindst én evaluering 
af anvendelsen af de supplerende midler 
med henblik på at vurdere effektiviteten og 
virkningerne, og hvordan de har bidraget til 
det tematiske mål, der er omhandlet i 
denne artikels stk. 9.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b - stk. 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a. Alle programmer, der 
gennemføres inden for rammerne af 
REACT-EU, skal sikre ligestilling mellem 
kønnene under deres udarbejdelse, 
gennemførelse, overvågning og 
evaluering. De skal også sikre lige 
muligheder for alle uden 
forskelsbehandling på grundlag af køn, 
race, hudfarve, etnisk eller social 
oprindelse, genetiske egenskaber, sprog, 
religion eller tro, politisk eller anden 
anskuelse, tilhørsforhold til et nationalt 
mindretal, formueforhold, fødsel, 
handicap, alder eller seksuel orientering, 
således at social inklusion fremmes og 
uligheder mindskes.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 13 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når medlemsstaterne og 
forvaltningsmyndighederne varetager deres 
opgaver i forbindelse med information, 
kommunikation og synlighed, jf. artikel 

Når Kommissionen, medlemsstaterne og 
forvaltningsmyndighederne varetager deres 
opgaver i forbindelse med information, 
kommunikation og synlighed, jf. artikel 



RR\1212778DA.docx 85/90 PE654.026v02-00

DA

115, stk. 1 og 3, og bilag XII, sikrer de, at 
potentielle støttemodtagere, 
støttemodtagere, deltagere, endelige 
modtagere af finansielle instrumenter og 
offentligheden er opmærksomme på 
eksistensen og omfanget af den yderligere 
støtte, der stammer fra de supplerende 
midler.

115, stk. 1 og 3, og bilag XII, sikrer de, at 
potentielle støttemodtagere, 
støttemodtagere, deltagere, endelige 
modtagere af finansielle instrumenter og 
offentligheden er opmærksomme på 
eksistensen og omfanget af den yderligere 
støtte, der stammer fra de supplerende 
midler.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 13 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13a. Senest ved udgangen af 2022 
forelægger Kommissionen en 
gennemgang af gennemførelsen af de i 
stk. 2 omhandlede supplerende midler for 
Europa-Parlamentet og Rådet. Denne 
obligatoriske gennemgang ledsages om 
nødvendigt af et lovgivningsforslag om 
revision af denne forordning for at sikre 
fuld udnyttelse af disse supplerende 
midler.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Medlemsstaterne følger typerne af 
finansierede foranstaltninger og 
modtagerne og de endelige modtagere af 
tildelingerne og underretter 
Kommissionen herom, uden at dette fører 
til en uforholdsmæssig stor administrativ 
byrde.
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Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en 
evalueringsrapport om REACT-EU 
senest den 31. december 2023, der 
omhandler de budgetmæssige 
forpligtelser for 2020, 2021 og 2022. 
Denne rapport skal omfatte oplysninger 
om opnåelse af REACT-EU's 
målsætninger, hvor effektivt midlerne er 
blevet brugt, de typer tiltag der er blevet 
finansieret, modtagere og endelige 
modtagere af de finansielle tildelinger 
samt den europæiske merværdi, som den 
har givet til den økonomiske 
genopretning.
Kommission forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en supplerende 
evalueringsrapport senest den 
31. december 2025, der omhandler de 
budgetmæssige forpligtelser for 2023 og 
2024 under undtagelsen, der er 
omhandlet i artikel 92b, stk. 2, i 
forordning (EU) nr. 1303/2013.

Begrundelse

Selv om REACT-EU i teknisk forstand blot er en ændring i forordningen om fælles 
bestemmelser for 2014-2020, afsætter den betragtelige nye midler, samtidig med at den 
mindsker de administrative hindringer og derfor fungerer som udgiftskontrol. Det er derfor 
hensigtsmæssigt, at Kommissionen evaluerer den virkning, tiltagene har haft, da det er et 
nyttigt bidrag til planlægningen af fremtidig samhørighedspolitik.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Bilag VIIa - punkt 2 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De regler, der er beskrevet i punkt 
1, må ikke medføre tildelinger pr. 
medlemsstat for perioden fra 2020 til 2022, 
som er større end

2. De regler, der er beskrevet i punkt 
1, må ikke medføre tildelinger pr. 
medlemsstat for perioden fra 2020 til 2024, 
som er større end
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