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KORT BEGRUNDELSE

Efter at have trukket sit forslag til reformstøtteprogrammet (RSP) tilbage, som omfattede et 
instrument for teknisk støtte, fremsatte Kommissionen den 28. maj 2020 et forslag om 
oprettelse af et selvstændigt instrument for teknisk støtte for alle medlemsstater, på frivillig 
basis, som en efterfølger til støtteprogrammet for strukturreformer (SRSP). Dette instrument 
indgår i de initiativer, som Kommissionen har taget som reaktion på udbruddet af covid-19-
pandemien for at hjælpe medlemsstaterne med at afbøde de negative økonomiske og sociale 
konsekvenser. Det er meget vigtigt at styrke de europæiske økonomiers modstandskraft, og 
det er nødvendigt at planlægge genopretningen strategisk og sikre bæredygtig vækst.

Instrumentet for teknisk støtte har som en efterfølger til støtteprogrammet for 
strukturreformer til formål at yde støtte til at styrke den administrative kapacitet og de 
langsigtede strukturreformer i medlemsstaterne, hvilket igen kan have en betydelig 
indvirkning på deres arbejdsmarked og sociale sikringsordninger. Det yder desuden støtte til 
at fremme gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger, der er rettet til 
medlemsstaterne i forbindelse med det europæiske semester. Instrumentet har til formål at 
fremme samhørighed ved at støtte medlemsstaternes indsats for at gennemføre de reformer, 
der er nødvendige for at opnå økonomisk og social genopretning, resiliens og konvergens, og 
for at styrke deres administrative kapacitet til at gennemføre EU-retten i forbindelse med de 
udfordringer, som institutioner, statsforvaltninger, offentlige administrationer og økonomiske 
og sociale sektorer står over for.

Sideløbende med instrumentet for teknisk støtte og for at reagere på de nye udfordringer i den 
aktuelle situation har Kommissionen ligeledes fremsat forslag til en forordning om en 
genopretnings- og resiliensfacilitet, der vil yde storstilet finansiel støtte til offentlige 
investeringer og reformer, som kan gøre medlemsstaternes økonomier mere resiliente og 
bedre rustede til fremtiden. Instrumentet kan derfor støtte medlemsstaterne i udarbejdelsen, 
gennemførelsen, revisionen og forbedringen af genopretnings- og resiliensplaner inden for 
rammerne af genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Ordføreren glæder sig over, at Kommissionens aktuelle forslag tager hensyn til den holdning, 
der blev udtrykt både i det fælles udkast til betænkning fra BUDG- og ECON-udvalget om 
instrumenterne for teknisk støtte, som indgår i forslaget om reformstøtteprogrammet, der blev 
offentliggjort den 20. april 2020, og i EMPL-udvalgets udtalelse om reformstøtteprogrammet, 
der blev vedtaget den 26. maj 2020. Ordføreren ønsker at foreslå nogle ændringer, som 
knytter sig til den aktuelle situation, og som fremhæver betydningen af socialt ansvarlige, 
intelligente, bæredygtige og inklusive reformer og investeringer, der vil støtte en bæredygtig 
og retfærdig genopretning langt ud over covid-19-krisen.

Der lægges i Kommissionens forslag særlig vægt på aktioner, der fremmer grøn og digital 
omstilling. Ordføreren fremhæver i denne forbindelse betydningen af digitalisering på tværs 
af alle områder af EU's økonomi og samfund og instrumentets mulige rolle med hensyn til at 
støtte medlemsstaterne i at sikre en digital genopretning ved hjælp af reformer og 
investeringer i digital infrastruktur og digitale færdigheder, som vil bidrage til det endelige 
mål om at skabe et digitalt indre marked.

Ordføreren foreslår at udvide instrumentets anvendelsesområde (artikel 5) ved at inddrage 
f.eks. ungdomspolitikker, politikker for social beskyttelse med fokus på sårbare grupper, 
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politikker til at mindske kønsdiskrimination og fremme ligestilling mellem kønnene, 
politikker til forbedring af børns og studerendes adgang til uddannelse, politikker vedrørende 
erhvervsuddannelse, adgang til livslang læring og integration på arbejdsmarkedet, politikker 
til forbedring af offentlige institutioners kapacitet til at sikre mobile arbejdstageres og 
grænsearbejderes rettigheder mv.

Efter ordførerens opfattelse bør instrumentet også tilskynde til konvergens hen imod 
tiltrædelse af euroområdet for de medlemsstater, der ikke har euroen som valuta.

Instrumentet for teknisk støtte vil i et bredere perspektiv desuden bidrage til gennemførelsen 
af Unionens og medlemsstaternes forpligtelser i forbindelse med den europæiske søjle for 
sociale rettigheder og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Budgetudvalget og Økonomi- 
og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Udbruddet af covid-19-pandemien i 
starten af 2020 har ændret de økonomiske 
udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i 
resten af verden. I Unionen er der i 
forbindelse med krisen opstået nye 
prioriteter, særlig med fokus på 
genopretning og resiliens. De kræver en 
hurtig og koordineret indsats fra Unionen 
for at håndtere de økonomiske 
konsekvenser for medlemsstaterne samt for 
at afbøde de sociale og økonomiske 
negative følger. Den aktuelle covid-19-
pandemi såvel som den tidligere 
økonomiske og finansielle krise har vist, at 
udviklingen af sunde og resiliente 
økonomier og finansielle systemer, der 
bygger på stærke økonomiske og sociale 
strukturer, hjælper medlemsstaterne til at 
reagere mere effektivt på chok og til 
efterfølgende hurtigere at komme på fode 
igen. Vækstfremmende reformer og 
investeringer, der skal afhjælpe 
økonomiernes strukturelle svagheder og 

(3) Udbruddet af covid-19-pandemien i 
starten af 2020 har ændret de økonomiske 
udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i 
resten af verden. I Unionen er der i 
forbindelse med krisen opstået nye 
prioriteter, særlig med fokus på 
genopretning og resiliens og ydelse af 
støtte til de mest sårbare grupper, der er 
ramt af krisen. De kræver en hurtig og 
koordineret indsats fra Unionen for at 
håndtere de økonomiske konsekvenser for 
medlemsstaterne samt for at afbøde de 
territoriale, sociale og økonomiske 
negative følger. Den aktuelle covid-19-
pandemi såvel som den tidligere 
økonomiske og finansielle krise har vist, at 
udviklingen af sunde og resiliente 
økonomier, finansielle systemer og sociale 
velfærdsordninger, der bygger på stærke 
økonomiske og sociale strukturer, hjælper 
medlemsstaterne til at reagere mere 
effektivt på chok og til efterfølgende 
hurtigere at komme på fode igen. Socialt 
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styrke deres resiliens, vil derfor være af 
afgørende betydning for at bringe 
økonomierne og samfundene tilbage på 
rette spor mod en bæredygtig genopretning 
og afhjælpe økonomiske, sociale og 
territoriale forskelle i Unionen.

ansvarlige, intelligente, bæredygtige og 
inkluderende reformer, der øger 
mulighederne for at styrke 
tilpasningsevnen og de sociale 
beskyttelsesordninger, stimulere væksten, 
skabe kvalitetsprægede arbejdspladser, 
fremme investeringer og støtte processen 
med økonomisk, social og territorial 
samhørighed og konvergens i opadgående 
retning, vil derfor være af afgørende 
betydning for at bringe økonomierne og 
samfundene tilbage på rette spor mod en 
bæredygtig genopretning og afhjælpe 
økonomiske, sociale og territoriale 
forskelle i Unionen.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) På EU-niveau danner det 
europæiske semester for samordning af de 
økonomiske politikker rammen for 
udpegelse af nationale reformprioriteter og 
overvågning af deres gennemførelse. 
Medlemsstaterne udvikler selv deres egne 
nationale flerårige investeringsstrategier til 
støtte for disse reformprioriteter. Disse 
strategier fremlægges sammen med de 
årlige nationale reformprogrammer for 
således at opridse og samordne de 
prioriteter, som vil blive støttet med midler 
fra medlemsstaten og/eller Unionen. De 
bør også tjene til at anvende EU-
finansieringen på en sammenhængende 
måde og til at maksimere merværdien af 
den finansielle støtte, der især kommer fra 
de programmer, som Unionen støtter under 
struktur- og samhørighedsfondene, og fra 
andre programmer.

(4) På EU-niveau danner det 
europæiske semester for samordning af de 
økonomiske politikker den vigtigste 
ramme for udpegelse af udfordringer og 
nationale reformprioriteter på det 
økonomiske og det socialpolitiske område 
og overvågning af deres gennemførelse. 
Sådanne reformer bør bygge på 
solidaritet, integration, social 
retfærdighed og en retfærdig velstands- 
og indkomstfordeling, for at sikre lige 
muligheder og adgang til muligheder og 
social beskyttelse, beskytte sårbare 
grupper og forbedre levestandarden for 
alle borgere, hvilket er centrale principper 
i den europæiske søjle for sociale 
rettigheder. Medlemsstaterne udvikler selv 
deres egne nationale flerårige 
investeringsstrategier til støtte for disse 
reformprioriteter. Disse strategier bør 
udformes på grundlag af en omfattende 
og dokumenteret offentlig høringsproces i 
samarbejde med arbejdsmarkedets parter, 
og derefter fremlægges sammen med de 
årlige nationale reformprogrammer for 
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således at opridse og samordne de 
prioriteter, som vil blive støttet med midler 
fra medlemsstaten og/eller Unionen. De 
bør også tjene til at anvende EU-
finansieringen på en sammenhængende 
måde og til at maksimere merværdien af 
den finansielle støtte, der især kommer fra 
de programmer, som Unionen støtter under 
struktur- og samhørighedsfondene, og fra 
andre programmer.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Medlemsstaterne har tidligere i 
stigende grad anvendt teknisk støtte inden 
for rammerne af SRSP, og der bør derfor 
med denne forordning oprettes et 
instrument for teknisk støtte med henblik 
på fortsat at støtte medlemsstaterne i 
gennemførelsen af reformer.

(6) Medlemsstaterne har tidligere i 
stigende grad anvendt teknisk støtte inden 
for rammerne af SRSP, og der bør derfor 
med denne forordning oprettes et 
instrument for teknisk støtte med henblik 
på fortsat at støtte medlemsstaterne i 
gennemførelsen af reformer og 
investeringer, der vil støtte en bæredygtig 
og retfærdig genopretning hinsides covid-
19-pandemien og gøre de nationale 
systemer mere resiliente.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 
strategi for vækst og med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
og nå FN's mål for bæredygtig udvikling 
vil instrumentet for teknisk støtte bidrage 
til klimamainstreaming og til at nå det 
overordnede mål om, at 25 % af udgifterne 
under EU-budgettet skal understøtte 
klimamål. De relevante aktioner bør 

(7) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 
strategi for vækst og med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
og nå FN's mål for bæredygtig udvikling 
vil instrumentet for teknisk støtte bidrage 
til klimamainstreaming og til at nå det 
overordnede mål om, at 25 % af udgifterne 
under EU-budgettet skal understøtte 
klimamål. De relevante aktioner bør 
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identificeres i forbindelse med 
instrumentets udarbejdelse og 
gennemførelse og samt revurderes som led 
i de relevante evaluerings- og 
revisionsprocesser. Dette bør også omfatte 
indsatsen for at tackle bredere 
miljømæssige og sociale udfordringer i 
Unionen, herunder beskyttelse af 
naturkapital og støtte til den cirkulære 
økonomi, samt være i overensstemmelse 
med 2030-dagsordenen for bæredygtig 
udvikling.

identificeres i forbindelse med 
instrumentets udarbejdelse og 
gennemførelse og samt revurderes som led 
i de relevante evaluerings- og 
revisionsprocesser. Instrumentet vil også 
bidrage til reformer, der sikrer 
gennemførelsen af principperne i den 
europæiske søjle for sociale rettigheder, 
og tackle bredere miljømæssige og sociale 
udfordringer i Unionen, herunder 
nedbringelse af ulighed, sikring af 
offentlige tjenester af høj kvalitet og 
beskyttelse af naturkapital og støtte til den 
cirkulære økonomi, samt være i 
overensstemmelse med 2030-dagsordenen 
for bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Instrumentet for teknisk støtte vil 
også bidrage til gennemførelsen af 
Unionens og medlemsstaternes 
forpligtelser i forbindelse med den 
europæiske søjle for sociale rettigheder og 
til reformer og investeringer baseret på 
principperne i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) Instrumentet for teknisk støtte bør 
bidrage til at opbygge kapaciteten hos de 
nationale myndigheder, de offentlige og 
private organisationer og de befolkninger, 
der skal have gavn af de projekter, det 
støtter, og bane vejen for en mere effektiv 
og produktiv udnyttelse af genopretnings- 
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og resiliensmidlerne med en bedre 
gennemførelse og en reel indvirkning på 
leveringen af politikker, der er i 
overensstemmelse med medlemsstaternes 
behov og deres udviklingsstrategier, og 
fremmer anstændigt arbejde, der aflønnes 
rimeligt og er baseret på kollektive 
overenskomster; der fremmer offentlige 
investeringer i infrastruktur og produktive 
sektorer ved at støtte grøn og innovativ 
udvikling, som sikrer social og territorial 
samhørighed; der fremmer og investerer i 
offentlige tjenester, som leverer 
universelle sociale løsninger af høj 
kvalitet.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 7 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7c) I anerkendelse af betydningen af 
digitalisering på tværs af alle områder af 
Unionens økonomi og samfund vil 
instrumentet for teknisk støtte bistå 
medlemsstaterne med at sikre en digital 
omstilling ved hjælp af reformer og 
investeringer i digital infrastruktur og 
digitale færdigheder, som vil bidrage til 
det overordnede mål om at skabe et 
digitalt indre marked.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det generelle mål med instrumentet 
for teknisk støtte bør være at fremme 
Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at støtte 
medlemsstaternes indsats for at 
gennemføre de reformer, der er 

(8) Det generelle mål med instrumentet 
for teknisk støtte bør være at styrke den 
administrative kapacitet i 
medlemsstaterne og deres regionale og 
lokale myndigheder med hensyn til deres 
institutioner, offentlige forvaltning og 



AD\1214636DA.docx 9/39 PE655.645v03-00

DA

nødvendige for at opnå økonomisk og 
social genopretning, resiliens og 
konvergens. Til dette formål bør det 
bidrage til at styrke medlemsstaternes 
administrative kapacitet til at gennemføre 
EU-retten i forbindelse med de 
udfordringer, som institutionerne, 
statsforvaltningen, den offentlige 
administration og de økonomiske og 
sociale sektorer står over for.

økonomiske og sociale sektorer og at 
hjælpe de nationale, regionale og lokale 
myndigheder i deres bestræbelser for at 
udforme, udvikle og gennemføre 
reformer. Derudover bør det fremme 
Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at støtte 
medlemsstaternes indsats for at 
gennemføre socialt ansvarlige reformer og 
investeringer, der støtter en bæredygtig og 
retfærdig økonomisk, social og 
kønsafbalanceret genopretning på den 
anden side af covid-19-pandemien. Til 
dette formål bør det bidrage til at styrke 
medlemsstaternes administrative kapacitet 
til at gennemføre EU-retten i forbindelse 
med de udfordringer, som institutionerne, 
statsforvaltningen, den offentlige 
administration og de økonomiske og 
sociale sektorer står over for.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) De specifikke mål med 
instrumentet for teknisk støtte børe være at 
bistå de nationale myndigheder i deres 
bestræbelser på at udforme, udvikle og 
gennemføre reformer, herunder ved 
udveksling af god praksis, hensigtsmæssige 
procedurer og metoder samt en mere 
effektiv og produktiv forvaltning af 
menneskelige ressourcer.

(9) De specifikke mål med 
instrumentet for teknisk støtte børe være at 
bistå de nationale og lokale myndigheder 
og arbejdsmarkedets parter i deres 
bestræbelser på at udforme, udvikle og 
gennemføre socialt ansvarlige og 
bæredygtige reformer og styrke den 
sociale dialog, herunder ved udveksling af 
data og god praksis, hensigtsmæssige 
procedurer og metoder samt en mere 
effektiv og produktiv forvaltning af 
menneskelige ressourcer.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning



PE655.645v03-00 10/39 AD\1214636DA.docx

DA

Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at hjælpe medlemsstaterne med 
at håndtere reformbehovene på alle de 
centrale økonomiske og sociale områder 
bør Kommissionen fortsat yde teknisk 
støtte efter anmodning fra en medlemsstat 
inden for en bred vifte af politikområder, 
herunder områder med relation til offentlig 
finans- og kapitalforvaltning, institutionelle 
og administrative reformer, erhvervsklima, 
finanssektoren, produkt-, tjeneste- og 
arbejdsmarkederne, uddannelse og 
oplæring, bæredygtig udvikling, 
folkesundhed og social velfærd. Der 
lægges særlig vægt på aktioner, der 
fremmer grøn og digital omstilling.

(10) For at hjælpe medlemsstaterne med 
at håndtere reformbehovene på alle de 
centrale økonomiske og sociale områder 
bør Kommissionen fortsat yde teknisk 
støtte efter anmodning fra en medlemsstat 
inden for en bred vifte af politikområder, 
herunder områder med relation til offentlig 
finans- og kapitalforvaltning, institutionelle 
og administrative reformer, erhvervsklima, 
finanssektoren, markederne for produkter, 
tjenesteydelser og kvalitetsjob, uddannelse 
og oplæring, bæredygtig udvikling, 
demokratiske forandringer, folkesundhed 
og social velfærd, fremme af aktiv aldring 
samt økonomisk, social og territorial 
samhørighed, civilbeskyttelse, asyl, 
migration og grænsepolitikker samt 
infrastrukturudvikling på alle disse 
områder. Der lægges særlig vægt på 
aktioner, der fremmer grøn og digital 
omstilling samt sociale fremskridt. 
Instrumentet for teknisk støtte bør også 
støtte aktioner til fremme af konvergens 
hen imod tiltrædelse af euroområdet for 
de medlemsstater, der ikke har euroen 
som valuta.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Med henblik på at sikre bred 
tilslutning til reformerne bør de 
medlemsstater, der ønsker at benytte sig af 
programmet, i forbindelse med 
proceduren med at udarbejde forslag til 
pakker høre relevante interessenter som 
f.eks. lokale og regionale myndigheder, 
arbejdsmarkedets parter og andre 
repræsentanter for erhvervslivet samt 
civilsamfundet i overensstemmelse med de 
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relevante bestemmelser i Kommissionens 
delegerede forordning (EU) nr. 
240/20141a og ligeledes de nationale 
parlamenter.
__________
1a Kommissionens delegerede forordning 
(EU) nr. 240/2014 af 7. januar 2014 om 
den europæiske adfærdskodeks for 
partnerskab inden for rammerne af de 
europæiske struktur- og 
investeringsfonde.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Med henblik på at tilgodese 
supplerende behov inden for rammerne af 
instrumentet for teknisk støtte bør 
medlemsstaterne have mulighed for til 
instrumentets budget at overføre midler, 
som er programmeret i henhold til delt 
forvaltning under EU-fonde, i 
overensstemmelse med disses procedure. 
Overførte midler bør anvendes efter 
reglerne for dette instrument og bør 
udelukkende anvendes til gavn for den 
berørte medlemsstat. Kommissionen bør 
give den berørte medlemsstat feedback på 
anvendelsen af de supplerende frivillige 
bidrag.

(12) Med henblik på at tilgodese 
supplerende behov inden for rammerne af 
instrumentet for teknisk støtte bør 
medlemsstaterne have mulighed for til 
instrumentets budget at overføre midler, 
som er programmeret i henhold til delt 
forvaltning under EU-fonde, i 
overensstemmelse med disses procedure og 
inden for en maksimumsgrænse på 10 % 
af medlemsstatens budgetramme. 
Overførte midler bør anvendes efter 
reglerne for dette instrument og bør 
udelukkende anvendes til gavn for den 
berørte medlemsstat. Kommissionen bør 
give den berørte medlemsstat feedback på 
anvendelsen af de supplerende frivillige 
bidrag.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) På grund af de særlige 
omstændigheder som følge af covid-19-
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pandemien bør de relevante 
foranstaltninger, som er iværksat fra den 
1. februar 2020 og fremefter, være 
berettiget til finansiering under 
instrumentet for teknisk støtte, hvis de 
forfølger målene i denne forordning.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Instrumentet for teknisk støtte bør 
anvendes efter anmodning til støtte for 
gennemførelsen af reformer på initiativ af 
medlemsstaterne, reformer i forbindelse 
med processerne for økonomisk styring 
eller aktioner vedrørende gennemførelse af 
EU-retten og reformer i forbindelse med 
gennemførelsen af økonomiske 
tilpasningsprogrammer. Det bør også yde 
teknisk støtte til udarbejdelse og 
gennemførelse af genopretningsplaner, der 
skal iværksættes under forordning (EU) nr. 
YYY/XX.

(13) Instrumentet for teknisk støtte bør 
anvendes efter anmodning til støtte for 
gennemførelsen af reformer i 
medlemsstaterne, reformer i forbindelse 
med processerne for økonomisk styring 
eller aktioner vedrørende gennemførelse af 
EU-retten og reformer i forbindelse med 
gennemførelsen af økonomiske 
tilpasningsprogrammer. Instrumentet for 
teknisk støtte anbefales på det stærkeste 
og bør også yde teknisk støtte til 
udarbejdelse, revision, forbedring og 
gennemførelse af genopretningsplaner, der 
skal iværksættes under forordning (EU) nr. 
YYY/XX1a.

___________
1a Forordning (EU) YYY/XX om oprettelse 
af en genopretnings- og resiliensfacilitet

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Instrumentet for teknisk støtte bør 
også støtte reformer, der gennemføres via 
de lokale myndigheder og andre 
interessenter. Hvis der i europæiske 
semester, navnlig de landespecifikke 
henstillinger, identificeres udfordringer, 
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der kræver omgående reformer, men den 
pågældende medlemsstat gør brug af den 
tildelte finansiering på en 
utilfredsstillende måde, eller 
Kommissionen har suspenderet en sådan 
finansiering, bør foranstaltninger på 
regionalt og lokalt plan, der bidrager til at 
tackle disse udfordringer, fortsat få støtte 
fra instrumentet.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) I overensstemmelse med de regler 
og den praksis, der allerede gælder for det 
forrige program, dvs. SRSP, bør der 
indføres en ubureaukratisk procedure for 
indgivelse af anmodninger om teknisk 
støtte. Medlemsstaternes anmodninger bør 
i det øjemed indgives senest den 31. 
oktober i et kalenderår. Der bør fastsættes 
passende kriterier for analyse af de 
anmodninger, som medlemsstaterne 
indgiver, under overholdelse af det 
overordnede princip om ligebehandling, 
forsvarlig økonomisk forvaltning og 
gennemsigtighed. Disse kriterier bør tage 
udgangspunkt i problemernes hastende 
karakter, alvorsgrad og omfang samt det 
pågældende støttebehov inden for de 
politikområder, hvor den tekniske støtte 
påtænkes.

(14) I overensstemmelse med de regler 
og den praksis, der allerede gælder for det 
forrige program, dvs. SRSP, bør der 
indføres en ubureaukratisk procedure for 
indgivelse af anmodninger om teknisk 
støtte. Medlemsstaternes anmodninger bør 
i det øjemed, efter passende 
konsultationer af de relevante 
arbejdsmarkedsparter, indgives senest den 
31. oktober i et kalenderår med undtagelse 
af anmodninger i forbindelse med 
revision og forbedring af 
medlemsstaternes genopretnings- og 
resiliensplaner, navnlig anmodninger 
med henblik på at ændre eller erstatte 
genopretnings- og resiliensplaner, jf. 
artikel 18 i forordning (EU) nr. YYY/XX, 
som bør kunne indgives på ethvert 
tidspunkt af året. Der bør fastsættes 
passende kriterier for analyse af de 
anmodninger, som medlemsstaterne 
indgiver, under overholdelse af det 
overordnede princip om ligebehandling, 
forsvarlig økonomisk forvaltning og 
gennemsigtighed. Disse kriterier bør tage 
udgangspunkt i problemernes hastende 
karakter, alvorsgrad og omfang samt det 
pågældende støttebehov inden for de 
politikområder, hvor den tekniske støtte 
påtænkes.
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Med henblik på ansvarlighed, 
gennemsigtighed og sikring af synligheden 
af Unionens indsats bør samarbejds- og 
støtteplanerne, på visse betingelser, der har 
til formål at beskytte følsomme 
oplysninger, forelægges for Europa-
Parlamentet og Rådet, og Kommissionen 
bør iværksætte kommunikationsaktiviteter, 
hvis det er relevant.

(16) Med henblik på ansvarlighed, 
gennemsigtighed og sikring af synligheden 
af Unionens indsats bør samarbejds- og 
støtteplanerne, på visse betingelser, der har 
til formål at beskytte følsomme 
oplysninger, forelægges for og undersøges 
samtidigt af Europa-Parlamentet og Rådet, 
og Kommissionen bør iværksætte 
kommunikationsaktiviteter, hvis det er 
relevant.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Der bør fastsættes bestemmelser 
om gennemførelsen af instrumentet for 
teknisk støtte, navnlig forvaltningsmetoder, 
former for finansiering af de tekniske 
støtteforanstaltninger og indholdet af 
arbejdsprogrammerne, som bør vedtages 
ved gennemførelsesretsakter. Da det har 
stor betydning at støtte medlemsstaternes 
bestræbelser på at forfølge og gennemføre 
reformer, er det nødvendigt at tillade en 
medfinansieringssats for tilskud på op til 
100 % af de støtteberettigede 
omkostninger. For at muliggøre hurtig 
tilvejebringelse af teknisk støtte i 
hastetilfælde bør der fastsættes 
bestemmelser om vedtagelse af særlige 
foranstaltninger for en begrænset periode. 
Med henblik herpå bør et begrænset beløb i 
budgettet inden for arbejdsprogrammet for 
instrumentet for teknisk støtte forbeholdes 
særlige foranstaltninger.

(17) Der bør fastsættes bestemmelser 
om gennemførelsen af instrumentet for 
teknisk støtte, navnlig forvaltningsmetoder, 
former for finansiering af de tekniske 
støtteforanstaltninger og indholdet af 
arbejdsprogrammerne, som bør vedtages 
ved delegerede retsakter. Da det har stor 
betydning at støtte medlemsstaternes 
bestræbelser på at forfølge og gennemføre 
reformer, er det nødvendigt at tillade en 
medfinansieringssats for tilskud på op til 
100 % af de støtteberettigede 
omkostninger. For at muliggøre hurtig 
tilvejebringelse af teknisk støtte i 
hastetilfælde bør der fastsættes 
bestemmelser om vedtagelse af særlige 
foranstaltninger for den periode, der er 
nødvendig for at overvinde de 
udfordringer, der skyldes sagens hastende 
karakter. Med henblik herpå bør et 
begrænset beløb i budgettet inden for 



AD\1214636DA.docx 15/39 PE655.645v03-00

DA

arbejdsprogrammet for instrumentet for 
teknisk støtte, som ikke overstiger 5 %1a 
deraf, forbeholdes særlige foranstaltninger.

__________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/an
nual_work_programme_of_the_structural
_reform_support_programme.pdf

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) I overensstemmelse med punkt 22 
og 23 i den interinstitutionelle aftale om 
bedre lovgivning af 13. april 2016 er der 
behov for at evaluere instrumentet, som 
oprettes ved denne forordning, på grundlag 
af oplysninger, der er tilvejebragt på 
grundlag af specifikke overvågningskrav, 
samtidig med at overregulering og 
administrative byrder undgås, navnlig for 
medlemsstaterne. Disse krav bør, hvis det 
er hensigtsmæssigt, omfatte målbare 
indikatorer, der kan danne grundlag for en 
evaluering af instrumentets virkninger i 
praksis.

(19) I overensstemmelse med punkt 22 
og 23 i den interinstitutionelle aftale om 
bedre lovgivning af 13. april 2016 er der 
behov for at evaluere instrumentet, som 
oprettes ved denne forordning, på grundlag 
af oplysninger, der er tilvejebragt på 
grundlag af specifikke overvågningskrav, 
samtidig med at overregulering og 
administrative byrder undgås, 
administrative procedurer forenkles, og 
administrativt samarbejde fremmes, 
navnlig for medlemsstaterne. Disse krav 
bør, hvis det er hensigtsmæssigt, omfatte 
målbare indikatorer, der kan danne 
grundlag for en evaluering af instrumentets 
virkninger i praksis.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Der bør udarbejdes 
arbejdsprogrammer for gennemførelsen af 
teknisk støtte. For at sikre ensartede 
betingelser for gennemførelsen af denne 
forordning bør Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser. De horisontale 

(21) Der bør udarbejdes 
arbejdsprogrammer for gennemførelsen af 
teknisk støtte. Med henblik på 
implementeringen af den tekniske støtte 
bør beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
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finansielle regler, der er vedtaget af 
Europa-Parlamentet og Rådet på grundlag 
af artikel 322 i TEUF, finder anvendelse på 
denne forordning. Disse regler er fastlagt i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU, Euratom) 2018/1046 
(finansforordningen17), og de regulerer 
navnlig proceduren for opstilling og 
gennemførelse af budgettet ved hjælp af 
tilskud, udbud, 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 forsvarlig økonomisk 
forvaltning og effektiv EU-finansiering.

traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til 
Kommissionen for så vidt angår 
vedtagelsen af arbejdsprogrammer. De 
horisontale finansielle regler, der er 
vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet 
på grundlag af artikel 322 i TEUF, finder 
anvendelse på denne forordning. Disse 
regler er fastlagt i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU, Euratom) 
2018/1046 (finansforordningen)17, og de 
regulerer navnlig proceduren for opstilling 
og gennemførelse af budgettet ved hjælp af 
tilskud, udbud, 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 i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
YYY/XX17a, idet overholdelsen heraf er en 
væsentlig forudsætning for forsvarlig 
økonomisk forvaltning og effektiv EU-
finansiering.

__________________ __________________
17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli 2018 om de finansielle regler 
vedrørende Unionens almindelige budget, 
om ændring af forordning (EU) nr. 
1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 
1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 
1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 
223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse 
nr. 541/2014/EU og om ophævelse af 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
(EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).

17Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli 2018 om de finansielle regler 
vedrørende Unionens almindelige budget, 
om ændring af forordning (EU) nr. 
1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 
1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 
1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 
223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse 
nr. 541/2014/EU og om ophævelse af 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
(EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).
17a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) YYY/XX   om beskyttelse 
af Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne 
for så vidt angår retsstatsprincippet.
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) "teknisk støtte": foranstaltninger, 
der hjælper medlemsstaterne til at 
gennemføre institutionelle, administrative 
samt vækst- og resiliensfremmende 
reformer

(1) "teknisk støtte": foranstaltninger, 
der hjælper medlemsstaterne til på 
nationalt, regionalt eller lokalt plan at 
udforme, gennemgå og gennemføre 
institutionelle eller administrative 
reformer, der forbedrer bæredygtigheden 
og resiliensen.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det overordnede mål med instrumentet er 
at fremme Unionens økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed ved at støtte 
medlemsstaternes indsats for at 
gennemføre de reformer, der er 
nødvendige for at opnå økonomisk og 
social genopretning, resiliens og 
opadgående økonomisk og social 
konvergens, samt at støtte 
medlemsstaternes bestræbelser på at styrke 
deres administrative kapacitet til at 
gennemføre EU-retten i forbindelse med de 
udfordringer, som institutioner, 
statsforvaltninger, offentlige 
administrationer samt økonomiske og 
sociale sektorer står over for.

Det overordnede mål med instrumentet er 
at fremme Unionens økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed ved at støtte 
medlemsstaternes indsats for at 
gennemføre de reformer og investeringer, 
der støtter en bæredygtig økonomisk og 
social genopretning, resiliens og 
opadgående økonomisk og social 
konvergens, samt at støtte 
medlemsstaternes bestræbelser på at styrke 
deres administrative kapacitet til at 
gennemføre EU-retten, herunder 
gennemførelsen af principperne i den 
europæiske søjle for sociale rettigheder, i 
forbindelse med de udfordringer, som 
institutioner, statsforvaltninger, offentlige 
administrationer, herunder på regionalt og 
lokalt plan, samt økonomiske og sociale 
sektorer står over for.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
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Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at opfylde det overordnede mål som 
anført i artikel 3 er instrumentets 
specifikke mål at hjælpe de nationale 
myndigheder med at forbedre deres 
kapacitet til at udforme, udvikle og 
gennemføre reformer, herunder ved 
udveksling af god praksis, hensigtsmæssige 
procedurer og metoder samt en mere 
effektiv og produktiv forvaltning af 
menneskelige ressourcer. Disse specifikke 
mål skal forfølges i tæt samarbejde med de 
berørte medlemsstater.

For at opfylde det overordnede mål som 
anført i artikel 3 er instrumentets 
specifikke mål at støtte de nationale og i 
relevant omfang regionale og lokale 
myndigheder samt arbejdsmarkedets 
parter med at forbedre deres kapacitet til at 
udforme, udvikle og gennemføre reformer 
og styrke den sociale dialog, og navnlig 
med udarbejdelse, implementering, 
revision og forbedring af de nationale 
genopretnings- og resiliensplaner i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
YYY/XX, herunder bl.a. ved udveksling af 
data og god praksis, hensigtsmæssige 
procedurer og metoder, inddragelse af 
interessenter over en bred front samt en 
mere effektiv og produktiv forvaltning af 
menneskelige ressourcer. Disse specifikke 
mål skal forfølges i tæt samarbejde med de 
berørte medlemsstater, og, hvor det er 
hensigtsmæssigt, navnlig inden for de 
politikområder, der er omhandlet i artikel 
5, stk. 1, litra d) og e), i henhold til den 
berørte medlemsstats nationale lovgivning 
og praksis og i samarbejde med den 
berørte medlemsstats 
arbejdsmarkedsparter.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De specifikke mål i artikel 4 skal vedrøre 
politikområder med relation til 
samhørighed, konkurrenceevne, 
uddannelse, produktivitet, forskning og 
innovation, intelligent, retfærdig, 
bæredygtig og inklusiv vækst, 
beskæftigelse og investeringer, med særlig 
vægt på aktioner, der fremmer grøn og 
digital omstilling, og navnlig et eller flere 

De specifikke mål i artikel 4 skal vedrøre 
politikområder med relation til 
samhørighed, konkurrenceevne, 
uddannelse og erhvervsuddannelse, 
sundhed, social beskyttelse, integration på 
arbejdsmarkedet, produktivitet, udnyttelse 
af den digitale udvikling, forskning og 
innovation, intelligent, retfærdig, 
bæredygtig og inklusiv vækst, 
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af følgende: beskæftigelse og investeringer og 
infrastruktur, med særlig vægt på aktioner, 
der fremmer grøn og digital omstilling, og 
foranstaltninger, der fremmer 
gennemførelsen af principperne i den 
europæiske søjle for sociale rettigheder, 
og skal fokusere på et eller flere af 
følgende:

Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) institutionelle reformer og effektiv 
og serviceorienteret offentlig forvaltning 
og e-forvaltning, herunder, hvis det er 
hensigtsmæssig, gennem regelforenkling, 
en velfungerende retsstat, reform af 
retssystemet og styrkelse af bekæmpelsen 
af svig, korruption og hvidvaskning af 
penge

b) institutionelle reformer og effektiv, 
ikkediskriminerende og serviceorienteret 
offentlig forvaltning og e-forvaltning, 
digitalisering og forbedring af den måde, 
offentlige arbejdsformidlinger fungerer 
på, herunder, hvis det er hensigtsmæssig, 
ved at gøre offentlige tjenester mere 
tilgængeligt og prismæssig 
overkommelige, forenkling af procedurer 
og fremme af administrativt samarbejde, 
en velfungerende retsstat med effektiv 
magtdeling, reform af retssystemet og 
styrkelse af bekæmpelsen af svig, 
korruption, hvidvask af penge og 
skatteunddragelse

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) erhvervsklimaet, herunder for små 
og mellemstore virksomheder og 
socialøkonomiske virksomheder, 
genindustrialisering, udvikling af den 
private sektor, produkt- og 
tjenestemarkederne, investeringer, offentlig 
deltagelse i virksomheder, 
privatiseringsprocesser, handel og 

c) et bæredygtigt erhvervsklima, 
navnlig for små og mellemstore 
virksomheder og socialøkonomiske 
virksomheder, genindustrialisering, 
udvikling af den private sektor, produkt- og 
tjenestemarkederne, fremme af 
bæredygtige og sociale investeringer, 
offentlig deltagelse i virksomheder, 
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udenlandske direkte investeringer, 
konkurrence og offentlige indkøb, 
bæredygtig sektorudvikling og støtte til 
forskning og innovation samt digitalisering

privatiseringsprocesser, handel og 
udenlandske direkte investeringer, 
konkurrence og offentlige indkøb, 
bæredygtig sektorudvikling og støtte til 
forskning. innovation. digitalisering samt 
automatisering

Ændringsforslag 27

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) uddannelse og oplæring, 
arbejdsmarkedspolitikker, herunder 
dialogen mellem arbejdsmarkedets parter, 
med sigte på jobskabelse, opkvalificering 
og omskoling, særlige digitale 
færdigheder, mediekompetence, aktivt 
medborgerskab, bekæmpelse af fattigdom 
og for stor indkomstulighed, fremme af 
kønsligestilling, social inklusion, passende 
og inklusiv(e) socialsikring og sociale 
velfærdssystemer, folkesundhed og 
sundhedssystemer, der er tilgængelige og 
prismæssigt overkommelige, samt 
samhørigheds-, asyl-, migrations- og 
grænsepolitik

d) uddannelse og oplæring, livslang 
læring, ungdomspolitikker, inkluderende 
arbejdsmarkedspolitikker med sigte på 
skabelse af job af høj kvalitet, 
individualiseret opkvalificering og 
omskoling, særlig digitale færdigheder, 
herunder opkvalificering af 
videnskabsfolk og implementering af 
bedre individuelle karriereplaner for alle 
akademisk ansatte, og foranstaltninger til 
forbedring af sektoren for forskning og 
udvikling (F&U), herunder en bedre 
implementering af F&U-resultater på 
markedet og adgang til F&U-finansiering 
samt mediekompetence, aktivt 
medborgerskab, bekæmpelse af fattigdom 
og for stor ulighed i indkomst og velstand, 
fremme af social inklusion, tilstrækkelig, 
økonomisk overkommelig og 
inkluderende socialsikring og sociale 
velfærdssystemer af høj kvalitet, 
tilgængelige og økonomisk 
overkommelige systemer for folkesundhed 
og sundhedspleje, fremme af aktiv aldring 
samt økonomisk, social og territorial 
samhørighed, civilbeskyttelses-, asyl-, 
migrations- og grænsepolitik

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning



AD\1214636DA.docx 21/39 PE655.645v03-00

DA

Artikel 5 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) sociale 
beskyttelsesforanstaltninger med fokus på 
sårbare grupper, herunder personer med 
handicap, minoriteter, børn der lever i 
fattigdom, ældre, migranter, 
arbejdstagerdeltagelse og -repræsentation, 
styrkelse af den sociale dialog og 
kapacitetsopbygningen hos 
arbejdsmarkedets parter, reduktion af 
uligheder og alle former for 
forskelsbehandling, herunder gennem 
sociale bistandsordninger, tilskud og 
stipendier samt pensionsreformer, med 
fokus på pensionssystemernes 
bæredygtighed for arbejdstagere og 
selvstændige og på lige muligheder for 
optjening af pensionsrettigheder for 
kvinder og mænd i overensstemmelse med 
gennemførelsen af den europæiske søjle 
for sociale rettigheder, samtidig med at 
det sikres, at ingen lades i stikken

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra db (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) foranstaltninger til at mindske 
kønsdiskrimination og fremme ligestilling 
mellem kønnene, bekæmpelse af det 
kønsbestemte løngab, passende 
familieorlovsordninger og fleksible 
arbejdsordninger og øget deltagelse af 
kvinder på arbejdsmarkedet, bl.a. ved at 
sikre lige muligheder og 
karrieremuligheder, en tilgængelig og 
økonomisk overkommelig 
omsorgsinfrastruktur, herunder 
økonomisk overkommelige ordninger af 
høj kvalitet for børnepasning og pleje af 
ældre og personer med handicap
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Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dc) erhvervsrettet uddannelse (VET), 
adgang til livslang læring og integration 
på arbejdsmarkedet, herunder af unge, 
med fokus på færdigheder til at støtte 
digitaliseringen og den grønne omstilling, 
iværksætterfærdigheder og tværfaglige 
færdigheder, og bedre arbejdsvilkår for 
alle arbejdstagere, herunder for mobile 
arbejdstagere og grænsearbejdere

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dd) foranstaltninger til at forbedre 
adgangen til uddannelse for børn og 
studerende samt integration af unge på 
arbejdsmarkedet, bl.a. ved at mindske 
fattigdom, forbedre 
uddannelsesinfrastrukturen, adgangen til 
formel og ikkeformel uddannelse og 
tilbyde muligheder på arbejdsmarkedet, 
herunder betalte praktikophold

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

de) foranstaltninger til at forbedre 
offentlige institutioners kapacitet til at 
sikre mobile arbejdstageres og 
grænsearbejderes rettigheder, herunder 
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sikre og lige arbejdsvilkår og lønninger i 
overensstemmelse med lovgivningen

Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) politikker for gennemførelse af den 
digitale og den grønne omstilling, e-
forvaltningsløsninger, e-udbud, 
konnektivitet, dataadgang og -forvaltning, 
e-læring, anvendelse af kunstig intelligens-
baserede løsninger, miljøsøjlen i 
bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse, 
klimaindsats, mobilitet, fremme af den 
cirkulære økonomi, energi- og 
ressourceproduktivitet, vedvarende 
energikilder, opnåelse af 
energidiversificering og sikring af 
energisikkerhed samt for landbruget 
beskyttelse af jord og biodiversitet, fiskeri 
og bæredygtig udvikling af 
landdistrikterne,  og

e) politikker for afbødning af 
klimaforandringer med henblik på 
gennemførelse af den grønne og den 
digitale omstilling, e-forvaltningsløsninger, 
e-udbud, konnektivitet, dataadgang og -
forvaltning, e-læring og digital 
uddannelse, anvendelse af AI-baserede 
løsninger, der garanterer princippet om, at 
mennesket skal bevare kontrollen, 
miljøsøjlen i bæredygtig udvikling og 
miljøbeskyttelse, klimaindsats, bæredygtig 
mobilitet, fremme af den cirkulære 
økonomi, energi- og 
ressourceproduktivitet, vedvarende 
energikilder, opnåelse af 
energidiversificering og sikring af 
energisikkerhed samt for landbruget 
beskyttelse af jord og biodiversitet, fiskeri 
og bæredygtig udvikling af landdistrikter, 
udkantsområder samt områder, der 
affolkes, og

Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) politikker for finanssektoren, 
herunder fremme af finansiel forståelse, 
finansiel stabilitet, adgang til finansiering 
og långivning til realøkonomien samt 
udarbejdelse, levering og 
kvalitetsovervågning af data og statistikker.

f) politikker for finanssektoren, 
herunder fremme af finansiel forståelse og 
kampen mod overgældsætning, finansiel 
stabilitet, adgang til finansiering og 
långivning til realøkonomien samt 
udarbejdelse, levering og 
kvalitetsovervågning af data og statistikker.
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Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) foranstaltninger til at 
videreudvikle den nationale infrastruktur 
inden for områder, der vedrører politiske, 
økonomiske, administrative, digitale samt 
sikkerheds-, bolig-, sundheds-, transport-, 
miljø-, udbuds- og uddannelsesmæssige 
funktioner

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) foranstaltninger, der er relevante 
for medlemsstaters forberedelse af deres 
tiltrædelse af euroområdet, samt 
politikker, der tilskynder til nominel og 
reel konvergens hen imod tiltrædelse af 
euroområdet for de medlemsstater, der 
ikke har euroen som valuta

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Finansieringsrammen for 
instrumentet kan også dække udgifter til 
forberedende aktiviteter samt tilsyns-, 
kontrol-, revisions- og 
evalueringsaktiviteter, som er nødvendige 
for instrumentets forvaltning og for at nå 
dets mål, herunder navnlig undersøgelser, 
ekspertmøder og informations- og 

2. Finansieringsrammen for 
instrumentet kan også dække udgifter til 
forberedende aktiviteter samt tilsyns-, 
kontrol-, revisions- og 
evalueringsaktiviteter, som er nødvendige 
for instrumentets forvaltning og for at nå 
dets mål, herunder navnlig undersøgelser, 
ekspertmøder og møder for interessenter 
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kommunikationsaktioner, såsom 
institutionel kommunikation om Unionens 
politiske prioriteringer, for så vidt de angår 
denne forordnings mål, udgifter i 
forbindelse med IT-netværk, der fokuserer 
på informationsbehandling og -udveksling, 
herunder institutionelle IT-værktøjer, samt 
alle andre udgifter til teknisk og 
administrativ bistand, som Kommissionen 
afholder i forbindelse med forvaltningen af 
instrumentet. Udgifterne kan også omfatte 
omkostninger til andre støtteaktiviteter 
såsom kvalitetskontrol og overvågning af 
tekniske støtteprojekter i marken og 
omkostninger til peerrådgivning og 
eksperter i forbindelse med evaluering og 
gennemførelse af strukturreformer.

og informations- og 
kommunikationsaktioner, såsom 
institutionel kommunikation om Unionens 
politiske prioriteringer, for så vidt de angår 
denne forordnings mål, udgifter i 
forbindelse med IT-netværk, der fokuserer 
på informationsbehandling og -udveksling, 
herunder institutionelle IT-værktøjer, samt 
alle andre udgifter til teknisk og 
administrativ bistand, som Kommissionen 
afholder i forbindelse med forvaltningen af 
instrumentet. Udgifterne kan også omfatte 
omkostninger til andre støtteaktiviteter 
såsom kvalitetskontrol og overvågning af 
tekniske støtteprojekter i marken og 
omkostninger til peerrådgivning og 
eksperter i forbindelse med evaluering og 
gennemførelse af strukturreformer.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Midler, der er tildelt 
medlemsstaterne under delt forvaltning, 
kan på disses anmodning overføres til 
instrumentet. Kommissionen forvalter 
disse midler direkte i overensstemmelse 
med finansforordningens artikel 62, stk. 1, 
litra a), eller indirekte i overensstemmelse 
med nævnte artikels litra c). De 
omhandlede midler anvendes til fordel for 
den berørte medlemsstat.

3. Midler, der er tildelt 
medlemsstaterne under delt forvaltning, 
kan på disses anmodning overføres til 
instrumentet inden for en 
maksimumsgrænse på 10 % af 
medlemsstatens budgetramme. 
Kommissionen forvalter disse midler 
direkte i overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 62, stk. 1, litra 
a), eller indirekte i overensstemmelse med 
nævnte artikels litra c). De omhandlede 
midler anvendes til fordel for den berørte 
medlemsstat, herunder på regionalt og 
lokalt plan.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra c – nr. i a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) høringer af en bred vifte af 
interessenter gennem forskellige fora, 
herunder kvindeorganisationer, 
repræsentanter for sårbare grupper og 
arbejdsmarkedets parter

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) arbejdsbesøg i relevante 
medlemsstater eller tredjelande, som giver 
embedsmændene mulighed for at opnå 
eller øge deres ekspertise eller viden på 
relevante områder

ii) udveksling af bedste praksis med 
relevante medlemsstater eller tredjelande, 
som giver embedsmændene mulighed for 
at opnå eller øge deres ekspertise eller 
viden på relevante områder

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) undersøgelser, forskning, analyser 
og rundspørger, evalueringer og 
konsekvensanalyser samt udvikling og 
offentliggørelse af vejledninger, rapporter 
og uddannelsesmateriale

g) undersøgelser, forskning, analyser 
og rundspørger, feasibilityundersøgelser, 
tekniske projekter og dokumentation, 
evalueringer og konsekvensanalyser, 
kønsspecifikke konsekvensanalyser, hvis 
resultater automatisk skal udveksles 
mellem medlemsstaterne og med 
Kommissionen for at sikre den højeste 
grad af gennemsigtighed og sikre EU-
dækkende politisk sammenhæng inden 
for kønsligestilling, samt udvikling og 
offentliggørelse af vejledninger, rapporter 
og uddannelsesmateriale
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Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) kommunikationsprojekter for 
læring, herunder e-læring, samarbejde, 
bevidstgørelse, informationsformidling og 
udveksling af god praksis, tilrettelæggelse 
af oplysnings- og informationskampagner, 
mediekampagner og -begivenheder, 
herunder institutionel kommunikation og, 
hvis det er hensigtsmæssigt, 
kommunikation via sociale netværk

h) kommunikationsprojekter for 
læring, herunder e-læring, samarbejde, 
bevidstgørelse, informationsformidling og 
udveksling af god praksis, herunder 
gennem tekniske studiebesøg i 
medlemsstater, som har gennemført 
lignende reformer, tilrettelæggelse af 
oplysnings- og informationskampagner, 
mediekampagner og -begivenheder, 
herunder institutionel kommunikation og, 
hvis det er hensigtsmæssigt, 
kommunikation via sociale netværk

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktioner af de typer, som er anført i dette 
stykkes første afsnit og som er iværksat 
fra 1. februar 2020 og fremefter, er 
berettiget til finansiering, forudsat at de 
forfølger de mål, der fremgår af artikel 3 
og 4. 

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En medlemsstat, der ønsker at 
modtage teknisk støtte inden for rammerne 
af instrumentet, skal indgive en anmodning 
om teknisk støtte til Kommissionen med 
angivelse af politikområderne og 
prioriteterne for støtten inden for 

1. En medlemsstat, der ønsker at 
modtage teknisk støtte inden for rammerne 
af instrumentet, skal indgive en anmodning 
om teknisk støtte til Kommissionen efter 
passende offentlige høringer af de 
relevante arbejdsmarkedsparter med 
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anvendelsesområdet som fastsat i artikel 5. 
En sådan anmodning skal indgives senest 
den 31. oktober i et kalenderår. 
Kommissionen kan give vejledning om de 
vigtigste elementer, som 
støtteanmodningen skal omfatte.

angivelse af politikområderne og 
prioriteterne for støtten inden for 
anvendelsesområdet som fastsat i artikel 5. 
En sådan anmodning skal indgives senest 
den 31. oktober i et kalenderår. 
Kommissionen kan give vejledning om de 
vigtigste elementer, som 
støtteanmodningen skal omfatte, og kan 
yderligere fremme og tilskynde til, at 
medlemsstater med stort behov for støtte 
anvender den tekniske støtte.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne kan når som 
helst indgive anmodninger i henhold til 
denne artikels stk. 2, litra d) og e), navnlig 
anmodninger om revision og forbedring 
af genopretnings- og resiliensplaner, med 
det formål at ændre eller erstatte deres 
forslag i henhold til artikel 18 i 
forordning (EU) nr. YYY/XX 
(genopretnings- og resiliensfaciliteten).

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 –litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) gennemførelse af reformer i 
medlemsstaterne på eget initiativ, navnlig 
for at støtte genopretningen [i 
overensstemmelse med forordning (EU) nr. 
YYY/XX], opnå bæredygtig økonomisk 
vækst, jobskabelse og øget resiliens

a) gennemførelse af reformer i 
medlemsstaterne på eget initiativ, navnlig 
for at støtte en bæredygtig genopretning [i 
overensstemmelse med forordning (EU) nr. 
YYY/XX], opnå bæredygtig økonomisk 
vækst, fremme jobskabelse af høj kvalitet, 
social inklusion, passende social 
beskyttelse, øget økonomisk 
konkurrenceevne, miljøbeskyttelse, 
afbødning af klimaforandringer, 
ligestilling mellem kønnene samt øge den 
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sociale og økonomiske resiliens

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) gennemførelse af vækstskabende 
og resiliensfremmende reformer i 
forbindelse med økonomiske 
styringsprocesser, navnlig de 
landespecifikke henstillinger, der udstedes 
i forbindelse med det europæiske semester, 
eller aktioner vedrørende gennemførelse af 
EU-retten

c) gennemførelse af vækstfremmende, 
socialt afbalancerede og 
resiliensfremmende reformer til støtte for 
bæredygtig udvikling og beskæftigelse i 
forbindelse med økonomiske 
styringsprocesser, navnlig de 
landespecifikke henstillinger, der udstedes 
i forbindelse med det europæiske semester, 
eller aktioner vedrørende gennemførelse af 
EU-retten, af principperne i den 
europæiske søjle for sociale rettigheder 
eller af FN's mål for bæredygtig udvikling

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) revision og forbedring af 
genopretnings- og resiliensplaner

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra db (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) På de i artikel 5, stk. 1, litra d) og 
e), omhandlede politikområder skal den 
medlemsstat, der indgiver en ansøgning 
om teknisk støtte, angive, hvordan 
ansøgningen berører arbejdsmarkedets 
institutioner, herunder 
arbejdsmarkedsparterne, og, hvis det er 
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muligt, angive, hvordan arbejdsmarkedets 
parter vil blive inddraget i henhold til 
national lovgivning og praksis.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra d c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dc) Hvis der ansøges om teknisk støtte 
til gennemførelse af en landespecifik 
henstilling, som kræver inddragelse af 
arbejdsmarkedets parter, skal disse parter 
straks informeres om, at der er indgivet en 
ansøgning, og om måden, hvorpå de vil 
blive inddraget.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På grundlag af denne analyse og under 
hensyntagen til de eksisterende aktioner og 
foranstaltninger, der finansieres af EU-
fonde eller andre EU-programmer, når 
Kommissionen til enighed med den 
pågældende medlemsstat om de 
prioriterede støtteområder, målene, en 
vejledende tidsplan og omfanget af den 
støtte, der skal ydes, samt det skønnede 
samlede finansielle bidrag til den tekniske 
støtte, som fastsættes i en samarbejds- og 
støtteplan.

På grundlag af denne analyse og under 
hensyntagen til de eksisterende aktioner og 
foranstaltninger, der finansieres af EU-
fonde eller andre EU-programmer, når 
Kommissionen til enighed med den 
pågældende medlemsstat om de 
prioriterede støtteområder, målene, en 
vejledende tidsplan og omfanget af den 
støtte, der skal ydes, samt det skønnede 
samlede finansielle bidrag til den tekniske 
støtte, i givet fald inddragelse af 
arbejdsmarkedets parter, som fastsættes i 
en samarbejds- og støtteplan.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
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Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen fremsender, med 
den støttemodtagende medlemsstats 
samtykke, samarbejds- og støtteplanen til 
Europa-Parlamentet og Rådet uden unødig 
forsinkelse. Den berørte medlemsstat kan 
afvise at give et sådant samtykke i tilfælde 
af følsomme eller fortrolige oplysninger, 
hvis offentliggørelse ville skade 
medlemsstatens samfundsinteresser.

1. Kommissionen fremsender 
samarbejds- og støtteplanen til Europa-
Parlamentet og Rådet samtidigt og uden 
unødig forsinkelse, navnlig af hensyn til 
den demokratiske ansvarlighed og for at 
sikre synligheden af Unionens indsats.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset bestemmelserne i stk. 1 
videresender Kommissionen samarbejds- 
og støtteplanen til Europa-Parlamentet og 
Rådet under følgende omstændigheder:

udgår

a) så snart den berørte medlemsstat 
har bortredigeret alle følsomme eller 
fortrolige oplysninger, hvis 
offentliggørelse ville skade 
medlemsstatens samfundsinteresser
b) efter et rimeligt tidsrum, når 
offentliggørelsen af de relevante 
oplysninger ikke vil indvirke negativt på 
gennemførelsen af 
støtteforanstaltningerne, og under ingen 
omstændigheder senere end to måneder 
efter gennemførelsen af sådanne 
foranstaltninger i henhold til samarbejds- 
og støtteplanen.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Hvis der i europæiske semester, 
navnlig i landespecifikke henstillinger, 
identificeres udfordringer, der kræver 
omgående reformer, men den pågældende 
medlemsstat gør brug af den tildelte 
finansiering på en utilfredsstillende måde, 
eller Kommissionen har suspenderet 
sådan finansiering, skal foranstaltninger 
på regionalt og lokalt plan, der bidrager 
til at tackle disse udfordringer, fortsat 
have gavn af instrumentet for teknisk 
støtte.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Til gennemførelsen af den tekniske 
støtte vedtager Kommissionen 
arbejdsprogrammer ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter og underretter 
Europa-Parlamentet og Rådet herom.

6. Til gennemførelsen af den tekniske 
støtte vedtager Kommissionen 
arbejdsprogrammer ved hjælp af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 16b.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre en rettidig tildeling af midler 
skal en begrænset del af 
arbejdsprogrammet forbeholdes særlige 
foranstaltninger i tilfælde af uforudsete og 
behørigt begrundede omstændigheder, som 
nødvendiggør en øjeblikkelig indsats, f.eks. 
en alvorlig forstyrrelse i økonomien eller 
væsentlige omstændigheder med alvorlige 
konsekvenser for de økonomiske og sociale 
forhold i en medlemsstat, der ligger uden 

For at sikre en rettidig tildeling af midler 
skal en begrænset del af 
arbejdsprogrammet, som ikke overstiger 5 
% deraf1a, forbeholdes særlige 
foranstaltninger i tilfælde af uforudsete og 
behørigt begrundede omstændigheder, som 
nødvendiggør en øjeblikkelig indsats, f.eks. 
en alvorlig forstyrrelse i økonomien eller 
væsentlige omstændigheder med alvorlige 
konsekvenser for de økonomiske og sociale 
forhold i en medlemsstat, der ligger uden 
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for dennes kontrol. for dennes kontrol.

_______________________
1a. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/an
nual_work_programme_of_the_structural
_reform_support_programme.pdf

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 –litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sikre komplementaritet, synergi, 
sammenhæng og konsistens mellem de 
forskellige instrumenter på EU-plan og 
nationalt plan og, når det er 
hensigtsmæssigt, på regionalt plan, 
navnlig for så vidt angår foranstaltninger, 
der finansieres af EU-fonde, i både 
planlægnings- og gennemførelsesfasen

a) sikre komplementaritet, synergi, 
sammenhæng og konsistens mellem de 
forskellige instrumenter på EU-plan og 
nationalt, regionalt og lokalt plan, navnlig 
for så vidt angår foranstaltninger, der 
finansieres af EU-fonde, både i 
planlægnings- og gennemførelsesfasen

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) sikre et tæt samarbejde mellem 
dem, der er ansvarlige for gennemførelsen 
på EU-plan, nationalt plan og, når det er 
hensigtsmæssigt, på regionalt plan for at 
skabe sammenhængende og strømlinede 
støtteaktioner under instrumentet.

c) sikre et tæt samarbejde mellem 
dem, der er ansvarlige for gennemførelsen 
på EU-plan, nationalt, regionalt og lokalt 
plan for at skabe sammenhængende og 
strømlinede støtteaktioner under 
instrumentet.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 15 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Årsrapport Halvårsrapport

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en årsrapport om 
denne forordnings anvendelse.

1. Kommissionen forelægger 
samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet en 
halvårlig rapport om denne forordnings 
anvendelse.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Årsrapporten skal indeholde 
oplysninger om:

2. Halvårsrapporten skal indeholde 
oplysninger om:

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Midtvejsevalueringsrapporten skal 
navnlig vurdere, i hvilket omfang 
instrumentets mål er nået, jf. artikel 3 og 4, 
hvor produktivt ressourcerne er blevet 
anvendt, og hvilken europæiske merværdi 
der er opnået. Den skal også indeholde 
overvejelser om den fortsatte relevans af 
alle mål og aktioner.

2. Midtvejsevalueringsrapporten skal 
navnlig vurdere, i hvilket omfang 
instrumentets mål er nået, jf. artikel 3 og 4, 
hvor fyldestgørende og produktivt 
ressourcerne er blevet anvendt, og hvilken 
europæiske merværdi der er opnået. Den 
skal også indeholde overvejelser om den 
fortsatte relevans af alle mål og aktioner.

Ændringsforslag 63
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Forslag til forordning
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16a
Gennemsigtighed

1. Modtagerne skal af hensyn til 
offentligheden sikre maksimal 
gennemsigtighed med hensyn til 
aktionerne og de finansielle strømme 
under instrumentet for teknisk støtte. 
Denne gennemsigtighed begrænses kun 
af retsakter, der vedrører 
forretningshemmeligheder, gældende 
databeskyttelsesregler eller administrative 
eller strafferetlige efterforskninger 
foretaget af EU-organer. 
2. Modtagerne skal i 
overensstemmelse med direktiv (EU) 
2019/10241a offentliggøre alle relevante 
oplysninger om deres projekter i et 
standardiseret og sammenligneligt, åbent 
og maskinlæsbart format i et officielt og 
offentligt tilgængeligt register, herunder, 
men ikke begrænset til nedenstående: 
projektforslag, erklæringer om fravær af 
interessekonflikt, mødereferater, 
konsekvensanalyser, kontrakter, 
evaluerings- og revisionsrapporter samt 
alle offentlige udbud skal offentliggøres 
på EU's åbne dataportal. 
3. Medlemsstaterne skal stille alle 
resultater af samarbejdet (herunder data, 
undersøgelser, softwareværktøjer mv.) til 
rådighed for offentligheden eller i modsat 
fald begrunde sagens fortrolige karakter. 
4. Alle de i stk. 1, 2 og 3 omhandlede 
offentliggjorte data skal være tilgængelige 
på ubestemt tid. EU-institutionerne og 
medlemsstaterne skal tilbyde samarbejde 
om logistiske foranstaltninger med 
henblik på at sikre, at alle disse data 
forbliver tilgængelige for offentligheden, 
selv efter at støttemodtageren er ophørt 
med at eksistere.
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_____________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2019/1024 af 20. juni 2019 om åbne 
data og videreanvendelse af den offentlige 
sektors informationer

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 16 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16b
Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 12, stk. 6, tillægges 
Kommissionen indtil den 31. december 
2028.
3. Den i artikel 12, stk. 6, 
omhandlede delegation af beføjelser kan 
til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den 
pågældende afgørelse, til ophør. Den får 
virkning dagen efter offentliggørelsen i 
Den Europæiske Unions Tidende eller på 
et senere tidspunkt, der angives i 
afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden 
af delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, 
som er udpeget af hver enkelt 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning.
5. Så snart Kommissionen vedtager 
en delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
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herom.
6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 12, stk. 6, træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for 
en frist på tre måneder fra meddelelsen af 
den pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Modtagere af EU-midler skal 
anerkende finansieringens oprindelse og 
sikre synligheden heraf, navnlig ved 
promovering af aktionerne og disses 
resultater, gennem sammenhængende, 
virkningsfulde og forholdsmæssigt 
afpassede målrettede oplysninger til 
forskellige modtagergrupper, herunder 
medierne og offentligheden.

1. Modtagere af EU-midler skal 
anerkende finansieringens oprindelse og 
sikre synligheden heraf, navnlig ved 
promovering af aktionerne og disses 
resultater, gennem sammenhængende, 
virkningsfulde og forholdsmæssigt 
afpassede målrettede oplysninger til 
offentligheden, herunder medierne på et 
ikke diskriminerende grundlag.
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