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Ændringsforslag 11
Katrin Langensiepen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

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

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

Or. en

Ændringsforslag 12
Katrin Langensiepen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 13
Stelios Kympouropoulos

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 14
Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Medlemsstaterne er på en hidtil uset 
måde blevet påvirket af krisen på grund af 
konsekvenserne af covid-19-pandemien. 

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

Krisen udvider de sociale kløfter, øger 
jobtab og uligheder og hæmmer væksten i 
medlemsstaterne, hvilket igen forværrer de 
alvorlige likviditetsmangler, der skyldes 
den pludselige og betydelige stigning i de 
offentlige investeringer, der er nødvendige 
i medlemsstaternes sundhedssystemer og 
andre sektorer i deres økonomier. Dette har 
skabt en ekstraordinær situation, som bør 
imødegås med specifikke foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 15
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 16
Sara Skyttedal

Forslag til forordning
Betragtning 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 17
Sara Skyttedal

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at afhjælpe de enorme chok i 
økonomien som følge af de ekstraordinære 
restriktioner, som medlemsstaterne har 
indført for at begrænse udbredelsen af 
covid-19, og risikoen for en asymmetrisk 
genopretning som følge af de forskellige 
nationale midler, der er til rådighed i de 

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

forskellige medlemsstater, godkendte Det 
Europæiske Råd den 23. april 2020 en 
"køreplan for genopretning" med et stærkt 
investeringselement og opfordrede til 
oprettelse af den europæiske 
genopretningsfond samt gav 
Kommissionen mandat til at analysere 
behovene, således at midlerne målrettes 
mod de sektorer og geografiske områder i 
Unionen, der er hårdest ramt, samtidig med 
at forbindelsen til den flerårige finansielle 
ramme for 2021-2027 præciseres.

Or. en

Ændringsforslag 18
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, 
Cristian Ghinea, Monica Semedo

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 19
Katrin Langensiepen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(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, inklusiv og 
modstandsdygtig genopretning af 
samfundet og økonomien, med henblik på 
hurtigt at anvende midlerne i 
realøkonomien gennem de eksisterende 
operationelle programmer. Midlerne for 
2020 stammer fra en forøgelse af de 
midler, der er til rådighed for økonomisk, 
social og territorial samhørighed i den 
flerårige finansielle ramme for 2014-2020, 
mens midlerne for 2021 og 2022 stammer 
fra Den Europæiske Unions 
genopretningsinstrument. En del af de 
supplerende midler bør afsættes til teknisk 
bistand på Kommissionens initiativ. 
Kommissionen bør fastsætte fordelingen af 
de resterende supplerende midler for hver 
medlemsstat på grundlag af en 
tildelingsmetode, der er baseret på de 
senest tilgængelige objektive statistiske 
data vedrørende medlemsstaternes relative 
velstand og statistiske data, herunder 
ligestillingsdata, vedrørende den aktuelle 
krises indvirkning på deres økonomier og 
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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.

samfund, idet der lægges særlig vægt på 
de socialt dårligst stillede såsom hjemløse 
og mennesker, som bor på segregerede 
institutioner, og som traditionelt set ikke 
medtages af medlemsstaternes statistiske 
kontorer. Med henblik herpå bør der 
indsamles data med deltagelse af 
ikkestatslige organisationer, der 
beskæftiger sig med fattigdom og social 
udstødelse. Tildelingsmetoden bør omfatte 
et dedikeret supplerende beløb til 
regionerne i den yderste periferi på grund 
af deres økonomiers og samfunds særlige 
sårbarhed. For at afspejle udviklingen i 
krisens virkninger bør fordelingen 
revideres i 2021 på grundlag af den samme 
tildelingsmetode ved brug af de seneste 
statistiske data og ligestillingsdata, der er 
til rådighed senest den 19. oktober 2021, 
med henblik på fordeling af 2022-tranchen 
af de supplerende midler.

Or. en

Ændringsforslag 20
Elena Lizzi

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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. 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.

Or. en

Ændringsforslag 21
Gheorghe Falcă, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava

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 

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

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 og 
beskæftigelsen, med henblik på hurtigt at 
anvende midlerne i realøkonomien gennem 
de eksisterende operationelle programmer. 
Midlerne for 2020 stammer fra en 
forøgelse af de midler, der er til rådighed 
for økonomisk, social og territorial 
samhørighed i den flerårige finansielle 
ramme for 2014-2020, mens midlerne for 
2021 og 2022 stammer fra Den Europæiske 
Unions genopretningsinstrument. En del af 
de supplerende midler bør afsættes til 
teknisk bistand på Kommissionens 
initiativ. Kommissionen bør fastsætte 
fordelingen af de resterende supplerende 
midler for hver medlemsstat på grundlag af 
en tildelingsmetode, der er baseret på de 
senest tilgængelige objektive statistiske 
data vedrørende medlemsstaternes relative 
velstand og den aktuelle krises indvirkning 
på deres økonomier og samfund. 
Tildelingsmetoden bør omfatte et dedikeret 
supplerende beløb til regionerne i den 
yderste periferi på grund af deres 
økonomiers og samfunds særlige 
sårbarhed. For at afspejle udviklingen i 
krisens virkninger bør fordelingen 
revideres i 2021 på grundlag af den samme 
tildelingsmetode ved brug af de seneste 
statistiske data, der er til rådighed senest 
den 19. oktober 2021, med henblik på 
fordeling af 2022-tranchen af de 
supplerende midler.

Or. en

Begrundelse

(Dette ændringsforslag (dvs. tilføjelsen af ordene "og beskæftigelsen" til ordene "i forbindelse 
med covid-19-pandemien eller forberedelse af en grøn, digital og modstandsdygtig 
genopretning af økonomien") gælder hele teksten, også titlen. Hvis det vedtages, skal 
ændringerne foretages alle relevante steder).
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Ændringsforslag 22
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

den 19. oktober 2021, med henblik på 
fordeling af 2022-tranchen af de 
supplerende midler.

Or. en

Ændringsforslag 23
Sara Skyttedal

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) Der bør stilles et ekstraordinært 
supplerende beløb, der skal diskuteres i 
Rådet, til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser fra strukturfondene under 
målet om investeringer i vækst og 
beskæftigelse for 2020, 2021 og 2022 for 
at støtte de medlemsstater og regioner, der 
er hårdest ramt, ved kriseafhjælpning i 
forbindelse med covid-19-pandemien eller 
forberedelse af en grøn, digital og 
modstandsdygtig genopretning af 
økonomien, med henblik på hurtigt at 
anvende midlerne i realøkonomien gennem 
de eksisterende operationelle programmer. 
Midlerne for 2020 stammer fra en 
forøgelse af de midler, der er til rådighed 
for økonomisk, social og territorial 
samhørighed i den flerårige finansielle 
ramme for 2014-2020, mens midlerne for 
2021 og 2022 stammer fra Den Europæiske 
Unions genopretningsinstrument. En del af 
de supplerende midler bør afsættes til 
teknisk bistand på Kommissionens 
initiativ. Kommissionen bør fastsætte 
fordelingen af de resterende supplerende 
midler for hver medlemsstat på grundlag af 
en tildelingsmetode, der er baseret på de 
medlemsstater, der har det største behov, 
idet der primært tages hensyn til de 
medlemsstater, der økonomisk, 
sundhedsmæssigt og socialt er blev ramt 
hårdest af covid-19-krisen. 
Tildelingsmetoden bør omfatte et dedikeret 
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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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 24
Monica Semedo, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, 
Cristian Ghinea

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 25
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 26
Gheorghe Falcă, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava
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Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 27
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at give medlemsstaterne størst 
mulig fleksibilitet med hensyn til at 
skræddersy kriseafhjælpning i forbindelse 
med covid-19-pandemien eller forberede 
en grøn, digital og modstandsdygtig 

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

genopretning af økonomien bør 
Kommissionen fastlægge tildelingerne på 
medlemsstatsniveau. Desuden bør der også 
være mulighed for at anvende supplerende 
midler til støtte til de socialt dårligst 
stillede. Desuden er det nødvendigt at 
fastsætte lofter for tildelingen til teknisk 
bistand på medlemsstaternes initiativ og 
samtidig give medlemsstaterne størst mulig 
fleksibilitet med hensyn til tildelingen 
heraf inden for de operationelle 
programmer, der støttes af EFRU eller 
ESF. Det bør præciseres, at der ikke er 
behov for at respektere ESF's 
minimumsandel for de supplerende midler. 
Imidlertid bør ESF's operationelle styrke 
bevares. Under hensyntagen til den 
forventede hurtige anvendelse af de 
supplerende midler bør de forpligtelser, der 
er knyttet til disse supplerende midler, først 
frigøres ved afslutningen af de 
operationelle programmer.

Or. en

Ændringsforslag 28
Katrin Langensiepen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

bistand på medlemsstaternes initiativ og 
samtidig give medlemsstaterne 
tilstrækkelig fleksibilitet med hensyn til 
tildelingen heraf inden for de operationelle 
programmer, der støttes af EFRU eller 
ESF. Under hensyntagen til den forventede 
hurtige anvendelse af de supplerende 
midler bør de forpligtelser, der er knyttet til 
disse supplerende midler, først frigøres ved 
afslutningen af de operationelle 
programmer.

Or. en

Ændringsforslag 29
Sara Skyttedal

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

afslutningen af de operationelle 
programmer.

Or. en

Ændringsforslag 30
Katrin Langensiepen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Der bør også gives mulighed for 
finansielle overførsler under målet om 
"investeringer i vækst og beskæftigelse" 
mellem EFRU og ESF for så vidt angår de 
supplerende midler, som det allerede er 
tilfældet for den del af de samlede midler, 
der er til rådighed til programmering i 2020 
i overensstemmelse med artikel 25a i 
forordning (EU) nr. 1303/2013. Sådanne 
overførsler bør hverken påvirke de midler, 
der er til rådighed under målet om 
europæisk territorialt samarbejde, eller den 
specifikke tildeling til 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet.

(8) Der bør også gives mulighed for 
finansielle overførsler under målet om 
"investeringer i vækst og beskæftigelse" 
fra EFRU til ESF for så vidt angår de 
supplerende midler, som det allerede er 
tilfældet for den del af de samlede midler, 
der er til rådighed til programmering i 2020 
i overensstemmelse med artikel 25a i 
forordning (EU) nr. 1303/2013. Sådanne 
overførsler bør hverken påvirke de midler, 
der er til rådighed under målet om 
europæisk territorialt samarbejde, eller den 
specifikke tildeling til 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet.

Or. en

Ændringsforslag 31
Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Jordi Cañas, Cristian Ghinea

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 32
Katrin Langensiepen

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 33
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at supplere de foranstaltninger, 
der allerede er til rådighed under 
anvendelsesområdet for EFRU, som 
udvidet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2020/460 og (EU) 
2020/5585, bør medlemsstaterne fortsat 
have mulighed for at anvende de 
supplerende midler primært til 
investeringer i produkter og tjenester til 
sundhedsvæsenet, til at yde støtte i form af 
driftskapital eller investeringsstøtte til 
SMV'er, operationer, der bidrager til 
overgangen til en digital og grøn økonomi, 
infrastruktur, der leverer basale tjenester til 
borgerne, eller økonomiske 
støtteforanstaltninger i de regioner, der er 
mest afhængige af de sektorer, der er mest 

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

sektorer, der er mest berørt af krisen. Der 
bør også ydes støtte til teknisk bistand. De 
supplerende midler bør udelukkende rettes 
mod det nye tematiske mål "Fremme af 
kriseafhjælpning i forbindelse med covid-
19-pandemien og forberedelse af en grøn, 
digital og modstandsdygtig genopretning af 
økonomien", som også bør udgøre en 
fælles investeringsprioritet, med henblik på 
at muliggøre forenklet programmering og 
gennemførelse af de supplerende midler.

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

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

Or. en

Ændringsforslag 34
Miriam Lexmann

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

19-udbruddet (EUT L 130 af 23.4.2020, s. 
1).

Or. en

Ændringsforslag 35
Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(10) For så vidt angår ESF, bør 
medlemsstaterne primært anvende de 
supplerende midler til at støtte bevarelse af 
arbejdspladser, herunder gennem ordninger 
med nedsat arbejdstid og støtte til 
selvstændige, jobskabelse, navnlig for 
personer i sårbare situationer, støtte til 
ungdomsbeskæftigelsesforanstaltninger, 
uddannelse, udvikling af færdigheder, og 
til at forbedre adgangen til sociale 
tjenesteydelser af almen interesse, herunder 
for børn. Det bør præciseres, at der under 
de nuværende ekstraordinære 
omstændigheder kan ydes støtte til 
ordninger med nedsat arbejdstid for 
arbejdstagere og selvstændige i forbindelse 
med covid-19-pandemien, også selv om 
denne støtte ikke kombineres med aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, 
medmindre sidstnævnte kræves i henhold 
til national lovgivning. EU-støtte til disse 
ordninger med nedsat arbejdstid bør være 
tidsbegrænset og bør være betinget af, at 
de samme arbejds- og ansættelsesvilkår og 
rettigheder opretholdes, herunder 
beskyttelse mod afskedigelse og 
lønnedsættelse og ingen bonusser til 
ledelsen eller udbyttebetalinger til 
aktionærerne. Eftersom offentlige midler 
anvendes til at fastholde 
beskæftigelsesniveauet, bør modtagerne 
af EU-støtte ikke have hjemsted i skattely 
og bør ikke undergrave kollektive 
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forhandlinger, arbejdstagernes deltagelse 
eller medbestemmelse i virksomhedernes 
beslutningsprocesser.

Or. en

Ændringsforslag 36
Katrin Langensiepen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 37
Stelios Kympouropoulos

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(10) For så vidt angår ESF, bør 
medlemsstaterne primært anvende de 
supplerende midler til at støtte bevarelse af 
arbejdspladser, herunder gennem ordninger 
med nedsat arbejdstid og støtte til 
selvstændige og sæsonarbejdere, 
jobskabelse, navnlig for personer i sårbare 
situationer, støtte til 
ungdomsbeskæftigelsesforanstaltninger, 
uddannelse, udvikling af færdigheder, og 
til at forbedre adgangen til inklusive 
tjenesteydelser af høj kvalitet, herunder 
sundhedsydelser og sociale tjenesteydelser 
af almen interesse, herunder for børn. Det 
bør præciseres, at der under de nuværende 
ekstraordinære omstændigheder kan ydes 
støtte til ordninger med nedsat arbejdstid 
for arbejdstagere, sæsonarbejdere og 
selvstændige i forbindelse med covid-19-
pandemien, også selv om denne støtte ikke 
kombineres med aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, 
medmindre sidstnævnte kræves i henhold 
til national lovgivning. Ikke desto mindre 
bør den flerårige finansielle ramme for 
2021-2027 også støtte bevarelse af 
arbejdspladser og jobskabelse. EU-støtte 
til disse ordninger med nedsat arbejdstid 
bør være tidsbegrænset.

Or. en

Ændringsforslag 38
Sara Skyttedal

Forslag til forordning
Betragtning 10
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Sociale sikringsordninger, arbejdsformidling og socialt boligbyggeri bør være en national 
prioritet.

Ændringsforslag 39
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For så vidt angår ESF, bør 
medlemsstaterne primært anvende de 
supplerende midler til at støtte bevarelse af 
arbejdspladser, herunder gennem ordninger 

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

herunder gennem ordninger med nedsat 
arbejdstid og støtte til selvstændige, 
jobskabelse, navnlig for personer i sårbare 
situationer, støtte til 
ungdomsbeskæftigelsesforanstaltninger, 
uddannelse, udvikling af færdigheder, og 
til at forbedre lige adgang til sociale 
tjenesteydelser af almen interesse, herunder 
for børn, ældre og personer med 
handicap. Det bør præciseres, at der under 
de nuværende ekstraordinære 
omstændigheder kan ydes støtte til 
ordninger med nedsat arbejdstid for 
arbejdstagere og selvstændige i forbindelse 
med covid-19-pandemien, også selv om 
denne støtte ikke kombineres med aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, 
medmindre sidstnævnte kræves i henhold 
til national lovgivning. EU-støtte til disse 
ordninger med nedsat arbejdstid bør være 
tidsbegrænset.

Or. en

Ændringsforslag 40
Miriam Lexmann

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(10) For så vidt angår ESF, bør 
medlemsstaterne primært anvende de 
supplerende midler til at støtte bevarelse af 
arbejdspladser, herunder gennem ordninger 
med nedsat arbejdstid og støtte til 
selvstændige, støtteforanstaltninger, der 
gør det muligt at skabe balance mellem 
arbejde og privatliv, støtte til jobskabelse, 
navnlig for personer i sårbare situationer, 
støtte til 
ungdomsbeskæftigelsesforanstaltninger, 
uddannelse, udvikling af færdigheder, og 
til at forbedre adgangen til sociale 
tjenesteydelser af almen interesse, herunder 
for børn, personer med handicap og 
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arbejdstagere og selvstændige i forbindelse 
med covid-19-pandemien, også selv om 
denne støtte ikke kombineres med aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, 
medmindre sidstnævnte kræves i henhold 
til national lovgivning. EU-støtte til disse 
ordninger med nedsat arbejdstid bør være 
tidsbegrænset.

ældre. Det bør præciseres, at der under de 
nuværende ekstraordinære omstændigheder 
kan ydes støtte til ordninger med nedsat 
arbejdstid for arbejdstagere og 
selvstændige i forbindelse med covid-19-
pandemien, også selv om denne støtte ikke 
kombineres med aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, 
medmindre sidstnævnte kræves i henhold 
til national lovgivning. EU-støtte til disse 
ordninger med nedsat arbejdstid bør være 
tidsbegrænset.

Or. en

Ændringsforslag 41
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, 
Cristian Ghinea, Monica Semedo

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 42
Gheorghe Falcă, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 43
Elena Lizzi

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

(10a) Eftersom den midlertidige lukning 
af grænserne mellem medlemsstaterne 
har ført til betydelige udfordringer for 
grænsearbejdere, bør medlemsstaterne 
anvende op til 5 % af de supplerende 
midler til at støtte grænseoverskridende 
projekter.

Or. en

Ændringsforslag 44
Katrin Langensiepen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) For at sikre, at medlemsstaterne har 
tilstrækkelige finansielle midler til hurtigt 
at gennemføre kriseafhjælpning i 
forbindelse med covid-19-pandemien og 
forberede en grøn, digital, inklusiv og 
modstandsdygtig genopretning af 
samfundet og 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.

Or. en

Ændringsforslag 45
Katrin Langensiepen
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for Verts/ALE-Gruppen

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. REACT-EU bør dog ikke støtte 
foranstaltninger, der bidrager til 
segregation eller social udstødelse eller 
tilvejebringer en indtægt, der ligger under 
medlemsstaternes fattigdomsgrænse. Der 
bør tages hensyn til kønsaspektet i alle 
programmer, der gennemføres, under 
deres udarbejdelse, gennemførelse, 
overvågning og evaluering. Herudover 
bør REACT-EU overholde artikel 21 i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, ifølge hvilken 
enhver forskelsbehandling på grund af 
køn, race, farve, etnisk eller social 
oprindelse, genetiske anlæg, sprog, 
religion eller tro, politiske eller andre 
anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt 
mindretal, formueforhold, fødsel, 
handicap, alder eller seksuel orientering 
er forbudt.

Or. en
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Ændringsforslag 46
Sara Skyttedal

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.

Or. en

Ændringsforslag 47
Katrin Langensiepen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

operationelle programmer, som 
tilvejebringer støtte baseret på de 
supplerende midler.

Or. en

Ændringsforslag 48
Sara Skyttedal

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 49
Katrin Langensiepen
for Verts/ALE-Gruppen

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 

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

dedikerede tematiske mål. For at gøre det 
lettere at få adgang til sammenlignelige 
oplysninger på EU-plan opfordres 
medlemsstaterne til at gøre brug af de 
programspecifikke indikatorer, som 
Kommissionen stiller til rådighed. Når 
medlemsstaterne og 
forvaltningsmyndighederne varetager deres 
opgaver i forbindelse med information, 
kommunikation og synlighed, bør de 
desuden øge synligheden af de 
ekstraordinære foranstaltninger og midler, 
som Unionen har tilvejebragt, navnlig ved 
at sikre, at potentielle støttemodtagere, 
støttemodtagere, deltagere, endelige 
modtagere af finansielle instrumenter og 
offentligheden er opmærksomme på 
eksistensen og omfanget af den yderligere 
støtte, der stammer fra de supplerende 
midler.

Or. en

Ændringsforslag 50
Katrin Langensiepen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

samhørighed, jf. artikel 173 i TEUF. 
Medlemsstaterne bør også inddrage de 
lokale og regionale myndigheder samt 
relevante organer, der repræsenterer 
civilsamfundet, herunder ikkestatslige 
organisationer (NGO'er) og organer, der 
arbejder med fattigdom, social inklusion, 
kønsligestilling og 
ikkeforskelsbehandling, og 
arbejdsmarkedets partnere i 
overensstemmelse med 
partnerskabsprincipperne.

Or. en

Ændringsforslag 51
Stelios Kympouropoulos

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 52
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(15) For at gøre det muligt at målrette 
disse supplerende midler mod de 
geografiske områder, hvor der er størst 
behov for dem, opdeles de supplerende 
midler afsat til EFRU og ESF som en 
ekstraordinær foranstaltning og med 
forbehold af de generelle regler for 
tildeling af strukturfondsmidler ikke efter 
regionskategori. Medlemsstaterne 
forventes dog at tage hensyn til de 
forskellige regionale behov, der er opstået 
som følge af covid-19-pandemiens 
indvirkning, og udviklingsniveauer for at 
sikre, at der fortsat fokuseres på mindre 
udviklede regioner i overensstemmelse 
med målene om økonomisk, social og 
territorial samhørighed, jf. artikel 173 i 
TEUF. Medlemsstaterne bør også inddrage 
de lokale og regionale myndigheder samt 
relevante organer, der repræsenterer 
civilsamfundet, i overensstemmelse med 
partnerskabsprincipperne.

Or. en

Ændringsforslag 53
Gheorghe Falcă, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at gøre det muligt at målrette 
disse supplerende midler mod de 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 54
Miriam Lexmann

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Medlemsstaterne bør også inddrage de 
lokale og regionale myndigheder samt 
relevante organer, der repræsenterer 
civilsamfundet, herunder ikkestatslige 
organisationer (NGO'er), i 
overensstemmelse med 
partnerskabsprincipperne.

Or. en

Ændringsforslag 55
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Or. en

Ændringsforslag 56
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava

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 

udgår
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traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab.

Or. en

Ændringsforslag 57
Elena Lizzi

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

Ændringsforslag 58
Katrin Langensiepen
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ekstraordinære supplerende midler og 
gennemførelsesordninger under målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse med 
henblik på at yde bistand til fremme af 
kriseafhjælpning i forbindelse med covid-

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

19-pandemien og forberedelse af en grøn, 
digital, inklusiv og modstandsdygtig 
genopretning af samfundet og økonomien 
(REACT-EU)

Or. en

Ændringsforslag 59
Katrin Langensiepen
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 60
Elena Lizzi

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

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 61
Elena Lizzi

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 vedtager i form af 
gennemførelsesretsakter en afgørelse om 
fordelingen af de supplerende midler som 
bevillinger fra strukturfondene for 2020 og 
2021 for hver medlemsstat, idet der tages 
hensyn til hvilke regioner og områder, der 
er mest berørt af covid-19-pandemien, og 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.

Or. en

Ændringsforslag 62
Sara Skyttedal

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 5 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 76, stk. 3 og 4, finder ikke 
anvendelse på de supplerende midler.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 63
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Kommissionens foreslåede frist for støtteberettigelse – den 31. december 2023 – er 
problematisk, navnlig for mobiliseringen af det sidste års REACT-EU-tildelinger. 
2022-midlerne kendes først efter offentliggørelsen af de statistiske data i oktober 2021. 
Derfor bør udgiftsperioden forlænges til den 31. december 2024 for at mindske risikoen for 
tab af tildelinger.

Ændringsforslag 64
Elena Lizzi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

midler, der er til rådighed til 
programmering under EFRU og ESF, til 
operationelle programmer, der inddrager 
lokale og regionale myndigheder samt 
relevante organer, der repræsenterer 
civilsamfundet, i overensstemmelse med 
partnerskabsprincippet. Op til 5 % af de 
supplerende midler skal bruges på 
grænseoverskridende projekter.

Or. en

Ændringsforslag 65
Katrin Langensiepen
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 66
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 92, stk. 7, kan det også 
foreslås at anvende en andel af de 
supplerende midler til at øge støtten til Den 

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

Socialt Dårligst Stillede ("FEAD") før eller 
samtidig med tildelingen til EFRU og ESF. 
Denne andel skal udgøre mindst 3 % af de 
supplerende midler for at sikre et 
minimumsbeløb til støtte til de socialt 
dårligst stillede, som er blevet ramt på en 
hidtil uset måde af covid-19-krisen.

Or. en

Ændringsforslag 67
Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 68
Sara Skyttedal

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter den første tildeling kan de 
supplerende midler efter anmodning fra 
en medlemsstat om ændring af et 
operationelt program i henhold til artikel 

udgår
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30, stk. 1, overføres mellem EFRU og 
ESF uanset de procentsatser, der er 
omhandlet i artikel 92, stk. 1, litra a), b) 
og c).

Or. en

Ændringsforslag 69
Katrin Langensiepen
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 70
Katrin Langensiepen
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 71
Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 72
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, 
Cristian Ghinea, Monica Semedo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 73
Katrin Langensiepen
for Verts/ALE-Gruppen

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



PE654.059v01-00 50/64 AM\1209320DA.docx

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 74
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava

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 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.

Or. en

Begrundelse

Denne fleksibilitet gør det muligt for forvaltningsmyndighederne at supplere de eksisterende 
prioritetsakser og lette programmeringen af midler på nationalt og regionalt plan.

Ændringsforslag 75
Katrin Langensiepen
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 8 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 76
Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

uddannelse, udvikling af færdigheder, 
navnlig til at støtte den dobbelte grønne og 
digitale overgang, og til at forbedre 
adgangen til sociale tjenesteydelser af 
almen interesse, herunder for børn. EU-
støtte til disse ordninger med nedsat 
arbejdstid skal være tidsbegrænset og 
betinget af, at de samme arbejds- og 
ansættelsesvilkår og rettigheder 
opretholdes, herunder beskyttelse mod 
afskedigelse og lønnedsættelse. 
Modtagere af EU-støtte må på ingen 
måde udbetale bonusser til ledelsen eller 
udbytte til aktionærerne, have hjemsted i 
skattely eller undergrave kollektive 
forhandlinger, arbejdstagernes deltagelse 
eller medbestemmelse i virksomhedernes 
beslutningsprocesser.

Or. en

Ændringsforslag 77
Katrin Langensiepen
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

situationer, 
ungdomsbeskæftigelsesforanstaltninger, 
inklusiv uddannelse, udvikling af 
færdigheder, navnlig til at støtte den 
dobbelte grønne og digitale overgang, og 
til at forbedre adgangen til universale, 
inklusive og tilgængelige tjenesteydelser 
af høj kvalitet, herunder sundhedsydelser 
og sociale tjenesteydelser af almen 
interesse, herunder for børn.

Or. en

Ændringsforslag 78
Nikolaj Villumsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 79
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 80
Stelios Kympouropoulos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 81
Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Jordi Cañas, Cristian Ghinea

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

navnlig for ugunstigt stillede grupper og 
plejere, til at støtte den dobbelte grønne og 
digitale overgang, og til at forbedre 
adgangen til sociale tjenesteydelser af 
almen interesse, herunder for børn

Or. en

Ændringsforslag 82
Gheorghe Falcă, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 83
Sara Skyttedal

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For så vidt angår ESF, anvendes de 
supplerende midler primært til at støtte 
nødvendig og effektiv bevarelse af 
arbejdspladser, herunder gennem ordninger 
med nedsat arbejdstid og støtte til 
selvstændige, samtidig med at der 
foretages økonomiske reformer, så 
økonomien bliver mere modstandsdygtig 
og vækstfremmende. De supplerende 
midler anvendes også til at støtte 
jobskabelse, navnlig for personer i sårbare 
situationer, 
ungdomsbeskæftigelsesforanstaltninger, 
uddannelse, udvikling af færdigheder, 
navnlig til at støtte den dobbelte grønne og 
digitale overgang. De supplerende midler 
anvendes kun i undtagelsestilfælde til at 
forbedre adgangen til sociale 
tjenesteydelser af almen interesse.

Or. en

Ændringsforslag 84
Katrin Langensiepen
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

genopretning af samfundet og 
økonomien", der supplerer de tematiske 
mål i artikel 9.

Or. en

Ændringsforslag 85
Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 86
Sara Skyttedal

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 9 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der fastsættes en eller flere særskilte 
prioritetsakser svarende til det tematiske 
mål, der er omhandlet i første afsnit, i et 

udgår
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eksisterende operationelt program, stilles 
der ikke krav om de elementer, der er 
anført i artikel 96, stk. 2, litra b), nr. v) og 
vii), i forbindelse med beskrivelsen af 
prioritetsaksen i det reviderede 
operationelle program.

Or. en

Ændringsforslag 87
Katrin Langensiepen
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 88
Sara Skyttedal

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Uanset artikel 26, stk. 4, kan 10. Uanset artikel 26, stk. 4, kan 



PE654.059v01-00 60/64 AM\1209320DA.docx

DA

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

medlemsstaterne udarbejde et nyt dedikeret 
operationelt program under det nye 
tematiske mål, der er omhandlet i stk. 10.

Or. en

Ændringsforslag 89
Katrin Langensiepen
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 96, stk. 2, litra a), skal 
begrundelsen, hvis der udarbejdes et sådant 
nyt operationelt program, indeholde en 
beskrivelse af de forventede virkninger af 
det operationelle program for fremme af 
kriseafhjælpning i forbindelse med covid-
19-pandemien og forberedelse af en grøn, 
digital og modstandsdygtig genopretning af 
økonomien.

Uanset artikel 96, stk. 2, litra a), skal 
begrundelsen, hvis der udarbejdes et sådant 
nyt operationelt program, indeholde en 
beskrivelse af de forventede virkninger af 
det operationelle program for fremme af 
kriseafhjælpning i forbindelse med covid-
19-pandemien og forberedelse af en grøn, 
digital, inklusiv og modstandsdygtig 
genopretning af samfundet og økonomien.

Or. en

Ændringsforslag 90
Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der stilles ikke krav om angivelse af 
elementerne i artikel 96, stk. 2, første 
afsnit, litra b), nr. v) og vii), i stk. 4, i stk. 

Der stilles ikke krav om angivelse af 
elementerne i artikel 96, stk. 2, første 
afsnit, litra b), nr. v) og vii) og stk. 6, litra 
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6, litra b) og c), og i stk. 7 i forbindelse 
med et sådant nyt operationelt program. 
Der stilles kun krav om angivelse af 
elementerne i artikel 96, stk. 3, hvis der 
ydes tilsvarende støtte.

b) og c) i forbindelse med et sådant nyt 
operationelt program. Der stilles kun krav 
om angivelse af elementerne i artikel 96, 
stk. 3, hvis der ydes tilsvarende støtte.

Or. en

Ændringsforslag 91
Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Jordi Cañas, Cristian Ghinea

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der stilles ikke krav om angivelse af 
elementerne i artikel 96, stk. 2, første 
afsnit, litra b), nr. v) og vii), i stk. 4, i stk. 
6, litra b) og c), og i stk. 7 i forbindelse 
med et sådant nyt operationelt program. 
Der stilles kun krav om angivelse af 
elementerne i artikel 96, stk. 3, hvis der 
ydes tilsvarende støtte.

Der stilles ikke krav om angivelse af 
elementerne i artikel 96, stk. 2, første 
afsnit, litra b), nr. v) og vii), i stk. 6, litra b) 
og c), og i stk. 7 i forbindelse med et 
sådant nyt operationelt program. Der stilles 
kun krav om angivelse af elementerne i 
artikel 96, stk. 3, hvis der ydes tilsvarende 
støtte.

Or. en

Ændringsforslag 92
Elena Lizzi

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 1 – stk. 10 – afsnit 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 29, stk. 3 og 4, og artikel 
30, stk. 2, skal Kommissionen godkende 
ethvert nyt dedikeret operationelt program 
eller enhver ændring i et eksisterende 
program senest 10 arbejdsdage, efter at en 
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medlemsstat har forelagt det.

Or. en

Ændringsforslag 93
Katrin Langensiepen
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 94
Katrin Langensiepen
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 95
Sara Skyttedal

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forhåndsbetingelser, jf. dog artikel 
19 og de fondsspecifikke regler

udgår

Or. en

Ændringsforslag 96
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Begrundelse

Henvisningen til 1. februar 2020 vil give forvaltningsmyndighederne større retssikkerhed, 
hvilket også er tilfældet for CRI og CRII, og ansøgning om udgifternes støtteberettigelse med 
tilbagevirkende kraft er desuden afgørende i forbindelse med håndteringen af covid-19-
relaterede foranstaltninger.


