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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 
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:
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Ændringsforslag 1

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-
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.

Or. en

Ændringsforslag 2

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 

(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 samt for 2023 og 
2024, hvis det 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 og modstandsdygtig 
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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 
fordeling af 2022-tranchen af de 
supplerende midler.

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 samt, 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 
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, og hvis det er 
relevant, 2023- og 2024-trancherne, af de 
supplerende midler.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at sikre, at medlemsstaterne har 
tilstrækkelige finansielle midler til hurtigt 

(11) For at sikre, at medlemsstaterne har 
tilstrækkelige finansielle midler til hurtigt 
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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. 

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 eller, hvis det er relevant, 
den 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. 

Or. en

Ændringsforslag 4

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 
elementer, der er nødvendige for at 
forelægge det operationelle program for 
Kommissionen til godkendelse, bør 
begrænses.

(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 
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.
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Or. en

Ændringsforslag 5

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, 
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 

(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 eller 31. december 2026, hvis der 
stilles supplerende midler til rådighed for 
budgetmæssige forpligtelser 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. 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, og de bør følge de typer af 
finansierede foranstaltninger og 
støttemodtagere og de endelige modtagere 
af tildelingerne og informere 
Kommissionen herom, uden at der skabes 
en uforholdsmæssig stor administrativ 
byrde. Når Kommissionen, 
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offentligheden er opmærksomme på 
eksistensen og omfanget af den yderligere 
støtte, der stammer fra de supplerende 
midler.

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.

Or. en

Ændringsforslag 6

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

Or. en

Begrundelse

Forslaget er presserende, men der er stadig tid nok til, at de nationale parlamenter kan få den 
sædvanlige tidsfrist på otte uger.
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Ændringsforslag 7

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 
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. Uanset første 
afsnit, og på grundlag af en begrundet 
anmodning fra en medlemsstat kan de 
supplerende midler også stilles til 
rådighed for budgetmæssige forpligtelser i 
2023 og 2024. De supplerende midler som 
omhandlet i artikel 92a anvendes også til 
dækning af administrationsudgifter op til 
18 000 000 EUR i løbende priser.

Or. en

Ændringsforslag 8

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 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.

4. Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage en delegeret 
retsakt i henhold til 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 revideres i 2022 i 
henhold til de budgetmæssige 
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forpligtelser i 2023 og 2024 på 
grundlag af de seneste tilgængelige 
statistiske data, samtidig med at det 
sikres, at operationelle programmer 
ikke påvirkes negativt. 

Or. en

Ændringsforslag 9

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.

Or. en

Ændringsforslag 10

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 nye tematiske mål omhandlet i 
stk. 9.
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Or. en

Ændringsforslag 11

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, hvor undtagelsen omhandlet i 
denne artikels stk. 2, tredje afsnit finder 
anvendelse, med forbehold af stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 12

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.

Or. en
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Ændringsforslag 13

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 vedtage 
ethvert nyt dedikeret operationelt program 
eller enhver ændring i et eksisterende 
program senest 10 arbejdsdage, efter at en 
medlemsstat har forelagt det.

Or. en

Ændringsforslag 14

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, hvor undtagelsen, der er omhandlet 
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.

Or. en
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Ændringsforslag 15

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 Kommissionen, 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.

Or. en

Ændringsforslag 16

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 der skabes 
en uforholdsmæssig stor administrativ 
byrde.
Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en 
evalueringsrapport om REACT-EU 
senest den 31. december 2023, der 
omhandler de budgetmæssige 
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forpligtelser for 2020, 2021 og 2022. 
Rapporten 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.

Or. en

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 en fremtidig samhørighedspolitik.


