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Ændringsforslag 42
Guido Reil, Nicolaus Fest

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Medlemsstaterne skal i henhold til 
artikel 120 og 121 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
("traktaten") føre deres økonomiske 
politikker på en måde, der bidrager til 
virkeliggørelsen af Unionens mål, og 
inden for rammerne af de overordnede 
retningslinjer, som Rådet fastsætter. 
Medlemsstaterne skal i henhold til 
traktatens artikel 148 gennemføre 
beskæftigelsespolitikker, der tager hensyn 
til retningslinjerne for beskæftigelse. 
Samordningen af medlemsstaternes 
økonomiske politikker er derfor et 
spørgsmål af fælles interesse.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 43
Guido Reil, Nicolaus Fest

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Medlemsstaterne skal i henhold til 
traktatens artikel 175 bl.a. samordne 
deres økonomiske politikker med henblik 
på at nå de mål vedrørende økonomisk, 
social og territorial samhørighed, der er 
fastlagt i artikel 174.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 44
Sandra Pereira
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Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(3) Udbruddet af covid-19-pandemien i 
starten af 2020 afslørede manglerne ved 
de politikker, som EU-har fremmet, idet 
det har centraliseret beføjelserne i dets 
institutioner og reduceret 
medlemsstaternes suverænitet, hvilket har 
dereguleret arbejdsmarkedsrelationerne, 
slækket på reglerne for arbejdstid og 
reduceret arbejdstagernes indkomst, og 
har bidraget til ødelæggelse og 
privatisering af offentlige tjenester. Covid-
19-pandemien har vist, at medlemsstater 
med mere regulerede 
arbejdsmarkedsforhold og offentlige 
tjenester, som leverer universelle sociale 
løsninger og bidrager til at tackle 
strukturel udelukkelse, har en bedre 
kapacitet til resiliens og et bedre 
genopretningspotentiale.

Or. pt

Ændringsforslag 45
Guido Reil, Nicolaus Fest

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 46
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Udbruddet af covid-19-pandemien i 
starten af 2020 har ændret de økonomiske 
udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i 
resten af verden. I Unionen er der i 
forbindelse med krisen opstået nye 
prioriteter, særlig med fokus på 

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

genopretning og resiliens og støtte til de 
mest sårbare grupper, der er ramt af 
krisen. De kræver en hurtig og koordineret 
indsats fra Unionen for at håndtere de 
økonomiske konsekvenser for 
medlemsstaterne samt for at afbøde de 
sociale og økonomiske negative følger. 
Den aktuelle covid-19-pandemi såvel som 
den tidligere økonomiske og finansielle 
krise har vist, at udviklingen af sunde og 
resiliente økonomier og finansielle 
systemer og systemer for social velfærd, 
der bygger på stærke økonomiske og 
sociale strukturer, hjælper medlemsstaterne 
til at reagere mere effektivt på chok og til 
efterfølgende hurtigere at komme på fode 
igen. Socialt ansvarlige, intelligente, 
bæredygtige og inklusive reformer, der 
øger mulighederne for at styrke 
tilpasningsevnen, stimulere væksten, 
skabe arbejdspladser, fremme 
investeringer og støtte processen med 
økonomisk og social konvergens i 
opadgående retning, vil derfor være af 
afgørende betydning for at bringe 
økonomierne og samfundene tilbage på 
rette spor mod en bæredygtig genopretning 
og afhjælpe økonomiske, sociale og 
territoriale forskelle i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 47
José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Udbruddet af covid-19-pandemien i 
starten af 2020 har ændret de økonomiske 
udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i 
resten af verden. I Unionen er der i 
forbindelse med krisen opstået nye 
prioriteter, særlig med fokus på 
genopretning og resiliens. De kræver en 

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

hurtig og koordineret indsats fra Unionen 
for at håndtere de økonomiske 
konsekvenser for medlemsstaterne samt for 
at afbøde de territoriale, sociale og 
økonomiske negative følger. Den aktuelle 
covid-19-pandemi såvel som den tidligere 
økonomiske og finansielle krise har vist, at 
udviklingen af sunde og resiliente 
økonomier og finansielle systemer, der 
bygger på stærke økonomiske og sociale 
strukturer, hjælper medlemsstaterne til at 
reagere mere effektivt på chok og til 
efterfølgende hurtigere at komme på fode 
igen. Vækstfremmende reformer og 
investeringer, der skal afhjælpe 
økonomiernes strukturelle svagheder og 
styrke deres resiliens, vil derfor være af 
afgørende betydning for at bringe 
økonomierne og samfundene tilbage på 
rette spor mod en bæredygtig genopretning 
og afhjælpe økonomiske, sociale og 
territoriale forskelle i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 48
Sandra Pereira, Marc Botenga

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Det europæiske semester er på 
grund af dets specifikke henstillinger og 
strukturelle reformer et redskab til EU-
indblanding, som er udformet med 
henblik på at håndhæve og indskrænke 
medlemsstaternes fiskale og økonomiske 
politikker, og meget ofte griber det til 
afpresning og sanktioner som en metode 
til at anvende foranstaltninger, der har til 
formål at liberalisere offentlige tjenester, 
deregulere arbejdsmarkedet og håndhæve 
stramme økonomiske politikker. 
Gennemførelsen af det fører til en træg 
økonomisk udvikling, arbejdsløshed, 
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fattigdom samt socioøkonomiske og 
territoriale forskelle.

Or. pt

Ændringsforslag 49
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(4) På EU-niveau danner det 
europæiske semester for samordning af de 
økonomiske politikker den vigtigste 
ramme for udpegelse af nationale 
reformprioriteter på det økonomiske og det 
socialpolitiske område og overvågning af 
deres gennemførelse. Europa-Parlamentet 
har erklæret, at socialt ansvarlige 
reformer som led i det europæiske 
semester skal være baseret på solidaritet, 
integration, social retfærdighed og en 
retfærdig fordeling af velstand, for at der 
således skabes en model, der sikrer lighed 
og social beskyttelse, beskytter sårbare 
grupper og forbedrer levestandarden for 
alle borgere, hvilket er centrale principper 
i den europæiske søjle for sociale 
rettigheder. Medlemsstaterne udvikler selv 
deres egne nationale flerårige 
investeringsstrategier til støtte for disse 
reformprioriteter. Disse strategier 
fremlægges sammen med de årlige 
nationale reformprogrammer for således at 
opridse og samordne de prioriteter, som vil 
blive støttet med midler fra medlemsstaten 
og/eller Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 50
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 



AM\1211998DA.docx 9/73 PE655.972v01-00

DA

Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 51
Anne Sander

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 52
Guido Reil, Nicolaus Fest

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(7) De økonomiske og sociale 
udfordringer, som medlemsstaterne 
konfronteres med som følge af covid-19-
krisen, gør det nødvendigt at opgive den 
europæiske grønne pagt som Europas 
strategi for vækst og Unionens forpligtelser 
til at gennemføre Parisaftalen og nå FN's 
mål for bæredygtig udvikling.
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økonomi, samt være i overensstemmelse 
med 2030-dagsordenen for bæredygtig 
udvikling.

Or. de

Ændringsforslag 53
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(7) Instrumentet for teknisk støtte vil 
bidrage til klimamainstreaming. De 
relevante aktioner bør identificeres i 
forbindelse med instrumentets udarbejdelse 
og gennemførelse og samt revurderes som 
led i de relevante evaluerings- og 
revisionsprocesser. Dette bør også omfatte 
indsatsen for at tackle bredere 
miljømæssige og sociale udfordringer i 
Unionen, såfremt de prioriterede behov, 
der er opstået som følge af covid-19-
pandemien, på forhånd er dækket.

Or. es

Begrundelse

Det overordnede mål med instrumentet for teknisk støtte bør være at fremme Unionens 
økonomiske, sociale og territoriale samhørighed ved at støtte medlemsstaternes indsats for at 
gennemføre de reformer og investeringer, der støtter en bæredygtig og retfærdig økonomisk 
genopretning, for effektivt at håndtere de landespecifikke henstillinger, som er vedtaget inden 
for rammerne af det europæiske semester, og for at styrke medlemsstaternes administrative 
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kapacitet til at gennemføre EU-retten i forbindelse med de udfordringer, som de europæiske 
institutioner står over for.

Ændringsforslag 54
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 55
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(7) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt og med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
og nå FN's mål for bæredygtig udvikling 
vil instrumentet for teknisk støtte bidrage 
til klimamainstreaming og til at nå det 
overordnede mål om, at 40 % af udgifterne 
under EU-budgettet skal understøtte 
klimamål, mens yderligere 10 % skal gå til 
bevarelse af biodiversiteten i Europa. De 
relevante aktioner bør identificeres i 
forbindelse med instrumentets udarbejdelse 
og gennemførelse og samt revurderes som 
led i de relevante evaluerings- og 
revisionsprocesser. Dette bør også omfatte 
indsatsen for at tackle bredere 
miljømæssige og sociale udfordringer i 
Unionen, herunder beskyttelse af 
naturkapital og støtte til den cirkulære 
økonomi, samt være i overensstemmelse 
med 2030-dagsordenen for bæredygtig 
udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 56
Sandra Pereira, Marc Botenga

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Instrumentet for teknisk støtte kan 
bidrage til at opbygge kapaciteten hos de 
nationale myndigheder, de offentlige og 
private organisationer og de befolkninger, 
der drager fordel af de projekter, det 
støtter, og baner vejen for en mere effektiv 
og produktiv udnyttelse af genopretnings- 
og resiliensfondene med en bedre 
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gennemførelse og en reel indvirkning på 
leveringen af politikker, der er i 
overensstemmelse med medlemsstaternes 
behov og deres udviklingsstrategier, og 
fremmer anstændigt arbejde, der aflønnes 
ordentligt og er baseret på kollektive 
overenskomster, som fremmer offentlige 
investeringer i infrastruktur og i 
produktionssektorerne, støtter grøn og 
innovativ udvikling, der sikrer social og 
territorial samhørighed, og som fremmer 
og investerer i offentlige tjenester, der 
leverer universelle sociale løsninger af høj 
kvalitet.

Or. pt

Ændringsforslag 57
Guido Reil, Nicolaus Fest

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det generelle mål med instrumentet 
for teknisk støtte bør være at fremme 
Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at støtte 
medlemsstaternes indsats for at 
gennemføre de reformer, der er nødvendige 
for at opnå økonomisk og social 
genopretning, resiliens og konvergens. Til 
dette formål bør det bidrage til at styrke 
medlemsstaternes administrative kapacitet 
til at gennemføre EU-retten i forbindelse 
med de udfordringer, som institutionerne, 
statsforvaltningen, den offentlige 
administration og de økonomiske og 
sociale sektorer står over for.

(8) Det generelle mål med instrumentet 
for teknisk støtte bør være at støtte 
medlemsstaternes indsats for at 
gennemføre de reformer, der er nødvendige 
for at opnå økonomisk og social 
genopretning og resiliens

Or. de

Ændringsforslag 58
Kira Marie Peter-Hansen
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det generelle mål med instrumentet 
for teknisk støtte bør være at fremme 
Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at støtte 
medlemsstaternes indsats for at 
gennemføre de reformer, der er 
nødvendige for at opnå økonomisk og 
social genopretning, resiliens og 
konvergens. Til dette formål bør det 
bidrage til at styrke medlemsstaternes 
administrative kapacitet til at gennemføre 
EU-retten i forbindelse med de 
udfordringer, som institutionerne, 
statsforvaltningen, den offentlige 
administration og de økonomiske og 
sociale sektorer står over for.

(8) Det generelle mål med instrumentet 
for teknisk støtte bør være at styrke 
medlemsstaternes og de subnationale 
myndigheders administrative kapacitet, 
for så vidt som deres institutioner, 
offentlige forvaltninger og økonomiske og 
sociale sektorer berøres, og at bistå de 
nationale og subnationale myndigheder i 
deres indsats for at udforme, udvikle og 
gennemføre reformer. Desuden bør det 
fremme Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at støtte 
medlemsstaternes indsats for at 
gennemføre de reformer og investeringer, 
der vil støtte en bæredygtig og retfærdig 
økonomisk, social og kønsneutral 
genopretning på den anden side af covid-
19-pandemien. Til dette formål bør det 
bidrage til at styrke medlemsstaternes 
administrative kapacitet til at gennemføre 
EU-retten i forbindelse med de 
udfordringer, som institutionerne, 
statsforvaltningen, den offentlige 
administration og de økonomiske og 
sociale sektorer står over for.

Or. en

Ændringsforslag 59
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det generelle mål med instrumentet 
for teknisk støtte bør være at fremme 

(8) Det generelle mål med instrumentet 
for teknisk støtte bør være at fremme 
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Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at støtte 
medlemsstaternes indsats for at 
gennemføre de reformer, der er nødvendige 
for at opnå økonomisk og social 
genopretning, resiliens og konvergens. Til 
dette formål bør det bidrage til at styrke 
medlemsstaternes administrative kapacitet 
til at gennemføre EU-retten i forbindelse 
med de udfordringer, som institutionerne, 
statsforvaltningen, den offentlige 
administration og de økonomiske og 
sociale sektorer står over for.

Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at støtte 
medlemsstaternes indsats for at 
gennemføre de socialt ansvarlige reformer, 
der er nødvendige for at opnå økonomisk 
og social genopretning, resiliens og 
konvergens i opadgående retning Til dette 
formål bør det bidrage til at styrke 
medlemsstaternes administrative kapacitet 
til at gennemføre EU-retten i forbindelse 
med de udfordringer, som institutionerne, 
statsforvaltningen, den offentlige 
administration, de lokale myndigheder og 
arbejdsmarkedets parter står over for.

Or. en

Ændringsforslag 60
José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det generelle mål med instrumentet 
for teknisk støtte bør være at fremme 
Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at støtte 
medlemsstaternes indsats for at 
gennemføre de reformer, der er nødvendige 
for at opnå økonomisk og social 
genopretning, resiliens og konvergens. Til 
dette formål bør det bidrage til at styrke 
medlemsstaternes administrative kapacitet 
til at gennemføre EU-retten i forbindelse 
med de udfordringer, som institutionerne, 
statsforvaltningen, den offentlige 
administration og de økonomiske og 
sociale sektorer står over for.

(8) Det generelle mål med instrumentet 
for teknisk støtte bør være at fremme 
Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at støtte 
medlemsstaternes indsats for at 
gennemføre de reformer, der er nødvendige 
for at opnå økonomisk og social 
genopretning, resiliens og konvergens. Til 
dette formål bør det bidrage til at styrke 
medlemsstaternes administrative kapacitet 
til at gennemføre EU-retten i forbindelse 
med de udfordringer, som institutionerne, 
statsforvaltningen og den offentlige 
administration, herunder på regionalt og 
lokalt plan, samt de økonomiske og sociale 
sektorer står over for.

Or. en
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Ændringsforslag 61
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 62
Joanna Kopcińska

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 63
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 64
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(10) For at hjælpe medlemsstaterne med 
at håndtere reformbehovene på alle de 
centrale økonomiske og sociale områder 
bør Kommissionen fortsat yde teknisk 
støtte efter anmodning fra en medlemsstat 
inden for en bred vifte af politikområder, 
herunder områder med relation til offentlig 
finans- og kapitalforvaltning, institutionelle 
og administrative reformer, erhvervsklima, 
finanssektoren, produkt-, tjeneste- og 
arbejdsmarkederne, uddannelse og 
oplæring, bæredygtig udvikling, 
folkesundhed, social velfærd, støtte til 
familien som den bærende enhed i vores 
samfund.

Or. es
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Ændringsforslag 65
Guido Reil, Nicolaus Fest

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 66
Klára Dobrev, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, 
Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá 
Ferrandis

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at hjælpe medlemsstaterne med 
at håndtere reformbehovene på alle de 
centrale økonomiske og sociale områder 
bør Kommissionen fortsat yde teknisk 
støtte efter anmodning fra en medlemsstat 
inden for en bred vifte af politikområder, 
herunder områder med relation til offentlig 
finans- og kapitalforvaltning, institutionelle 
og administrative reformer, erhvervsklima, 

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

finanssektoren, produkt- og 
tjenestemarkederne, job af høj kvalitet, 
uddannelse og oplæring, bæredygtig 
udvikling, folkesundhed og social velfærd. 
Der lægges særlig vægt på aktioner, der 
fremmer grøn og digital omstilling samt 
sociale fremskridt. Instrumentet bør også 
tilskynde til konvergens hen imod 
tiltrædelse af euroområdet for de 
medlemsstater, der ikke har euroen som 
valuta.

Or. en

Ændringsforslag 67
José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 68
Joanna Kopcińska
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Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 69
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Med henblik på at sikre bred 
tilslutning bør de medlemsstater, der 
ønsker at benytte sig af programmet, i 
forbindelse med proceduren med at 
udarbejde forslag til pakker høre 
relevante interessenter som f.eks. lokale 
og regionale myndigheder, økonomiske 
parter og arbejdsmarkedets parter samt 
civilsamfundet i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser i Kommissionens 
delegerede forordning (EU) nr. 204/2014, 
og ligeledes de nationale parlamenter.
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Or. en

Ændringsforslag 70
José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Med henblik på at nå de mål, der 
er fastsat i forordningen, bør tildelingen 
af finansieringsrammen ske i faser. I den 
første fase, der varer 20 måneder, bør 
halvdelen af finansieringsrammen stilles 
til rådighed for medlemsstaterne, og de 
kan i denne fase modtage op til deres 
maksimale finansiering. I den anden fase 
bør det beløb, der endnu ikke er blevet 
tildelt, tildeles sammen med den 
resterende del af finansieringsrammen.

Or. en

Ændringsforslag 71
José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) På grund af de særlige 
omstændigheder, der skyldes virkningerne 
af covid-19-pandemien, bør relevante 
foranstaltninger, der er påbegyndt den 1. 
februar 2020 og fremefter, kunne 
modtage finansiering under instrumentet, 
forudsat at de forfølger de mål, der er 
fastsat i denne forordning.

Or. en
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Ændringsforslag 72
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Instrumentet for teknisk støtte bør også støtte reformer, der gennemføres via de lokale 
myndigheder og arbejdsmarkedets parter, navnlig på områder, hvor det europæiske semester 
og de landespecifikke henstillinger identificerer udfordringer, der kræver omgående 
reformer, men den pågældende medlemsstat gør brug af den tildelte finansiering på en 
utilfredsstillende måde, eller Kommissionen har suspenderet sådan finansiering, bør 
foranstaltninger på regionalt og lokalt plan, der bidrager til at tackle disse udfordringer, 
fortsat drage fordel af programmet.

Ændringsforslag 73
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 74
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 75
Guido Reil, Nicolaus Fest

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 76
José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 77
Guido Reil, Nicolaus Fest

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(17) Der bør fastsættes bestemmelser 
om gennemførelsen af instrumentet for 
teknisk støtte, navnlig forvaltningsmetoder, 
former for finansiering af de tekniske 
støtteforanstaltninger og indholdet af 
arbejdsprogrammerne, som bør vedtages 
ved gennemførelsesretsakter. Da det har 
stor betydning at støtte medlemsstaternes 
bestræbelser på at forfølge og gennemføre 
reformer, må en medfinansieringssats for 
tilskud på op til 33 % af de 
støtteberettigede omkostninger ikke 
overskrides. For at muliggøre hurtig 
tilvejebringelse af teknisk støtte i 
hastetilfælde bør der fastsættes 
bestemmelser om vedtagelse af særlige 
foranstaltninger for en begrænset periode. 
Med henblik herpå bør et begrænset beløb i 
budgettet inden for arbejdsprogrammet for 
instrumentet for teknisk støtte forbeholdes 
særlige foranstaltninger.

Or. de

Ændringsforslag 78
José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) I overensstemmelse med punkt 22 
og 23 i den interinstitutionelle aftale om 
bedre lovgivning af 13. april 2016 er der 
behov for at evaluere instrumentet, som 
oprettes ved denne forordning, på grundlag 

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

af oplysninger, der er tilvejebragt på 
grundlag af specifikke overvågningskrav, 
samtidig med at overregulering og 
administrative byrder undgås, de 
administrative procedurer forenkles og 
det administrative samarbejde fremmes, 
navnlig for medlemsstaterne. Disse krav 
bør, hvis det er hensigtsmæssigt, omfatte 
målbare indikatorer, der kan danne 
grundlag for en evaluering af instrumentets 
virkninger i praksis.

Or. en

Ændringsforslag 79
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Der bør udarbejdes 
arbejdsprogrammer for gennemførelsen af 
teknisk støtte. For at sikre ensartede 
betingelser for gennemførelsen af denne 
forordning bør Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser. De horisontale 
finansielle regler, der er vedtaget af 
Europa-Parlamentet og Rådet på grundlag 
af artikel 322 i TEUF, finder anvendelse på 
denne forordning. Disse regler er fastlagt i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU, Euratom) 2018/1046 
(finansforordningen)17, og de regulerer 
navnlig proceduren for opstilling og 
gennemførelse af budgettet ved hjælp af 
tilskud, udbud, priser og indirekte 
gennemførelse og sikrer kontrol med de 
finansielle aktørers ansvar. Regler, der 
vedtages med hjemmel i artikel 322 i 
TEUF, vedrører også beskyttelsen af 
Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne 
for så vidt angår retsstatsprincippet, idet 
overholdelsen heraf er en væsentlig 

(21) Der bør udarbejdes 
arbejdsprogrammer for gennemførelsen af 
teknisk støtte. For at sikre ensartede 
betingelser for gennemførelsen af denne 
forordning bør Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser. De horisontale 
finansielle regler, der er vedtaget af 
Europa-Parlamentet og Rådet på grundlag 
af artikel 322 i TEUF, finder anvendelse på 
denne forordning. Disse regler er fastlagt i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU, Euratom) 2018/1046 
(finansforordningen)17, og de regulerer 
navnlig proceduren for opstilling og 
gennemførelse af budgettet ved hjælp af 
tilskud, udbud, priser og indirekte 
gennemførelse og sikrer kontrol med de 
finansielle aktørers ansvar. Regler, der 
vedtages med hjemmel i artikel 322 i 
TEUF, vedrører også beskyttelsen af 
Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne 
for så vidt angår retsstatsprincippet i 
overensstemmelse med Europa-



PE655.972v01-00 28/73 AM\1211998DA.docx

DA

forudsætning for forsvarlig økonomisk 
forvaltning og effektiv EU-finansiering.

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
YYY/XX [om beskyttelse af Unionens 
budget i tilfælde af generaliserede 
mangler i medlemsstaterne for så vidt 
angår retsstatsprincippet], idet 
overholdelsen heraf er en væsentlig 
forudsætning for forsvarlig økonomisk 
forvaltning og effektiv EU-finansiering.

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

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

Or. en

Ændringsforslag 80
Guido Reil, Nicolaus Fest

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Målet for denne forordning kan 
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, men kan bedre nås på 
EU-plan, hvorfor Unionen kan vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå dette 
mål.

(23) Denne forordning skal underordne 
sig nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i 
traktaten om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå dette 
mål.

Or. de
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Ændringsforslag 81
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(1) "teknisk støtte": foranstaltninger, 
der hjælper medlemsstaterne eller 
subnationale administrative enheder til at 
gennemføre institutionelle og/eller 
administrative reformer, der fremmer 
bæredygtighed og resiliens

Or. en

Ændringsforslag 82
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) "bæredygtige reformer": 
foranstaltninger, der
i) medfører en varig og bæredygtig 
ændring af en økonomis struktur, de 
institutionelle og lovgivningsmæssige 
rammer, inden for hvilke samfundene 
fungerer, og den måde, hvorpå de 
offentlige tjenester, navnlig skoler og 
børnepasningsinstitutioner, samt 
sundhedstjenester, den offentlige 
forvaltning og civilsamfundet, tilpasser 
sig til ændringerne, herunder ved at 
forbedre deres resiliens i forbindelse med 
kriser
ii) indebærer, at samhørighed og 
konvergens forbedres, og at de regionale 
forskelle nedbringes i overensstemmelse 
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med artikel 174, og
iii) bidrager til realiseringen af FN's mål 
for bæredygtig udvikling, Parisaftalen, 
EU's forpligtelser i henhold til 
Parisaftalen og gennemførelsen af den 
europæiske søjle for sociale rettigheder

Or. en

Ændringsforslag 83
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Det overordnede mål med instrumentet er:

Or. en

Ændringsforslag 84
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Det overordnede mål med instrumentet er 
at fremme Unionens økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed ud over 
virkningerne af covid-19-pandemien ved 
at støtte medlemsstaternes indsats for at 
gennemføre reformer, fremme 
investeringer, som understøtter 
økonomisk, social genopretning, for 
effektivt at håndtere de landespecifikke 
henstillinger, som er vedtaget inden for 
rammerne af det europæiske semester. 

Or. es

Ændringsforslag 85
Sandra Pereira, Marc Botenga

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Det overordnede mål med instrumentet er 
at fremme den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed i EU ved at støtte 
medlemsstaternes indsats for at 
gennemføre projekter, der fremmer deres 
udvikling, investeringer i 
produktionssektoren og strategiske 
sektorer og struktureringen af universelle 
og gratis offentlige tjenester af høj kvalitet 
med henblik på at opnå økonomisk og 
social genopretning, resiliens og 
opadgående økonomisk og social 
konvergens, samt at støtte 
medlemsstaternes bestræbelser på at styrke 
deres administrative kapacitet til at 
gennemføre EU-retten i forbindelse med de 
udfordringer, som institutioner, 
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statsforvaltninger, offentlige 
administrationer samt økonomiske og 
sociale sektorer står over for.

Or. pt

Ændringsforslag 86
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Det overordnede mål med instrumentet er 
at fremme Unionens økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed ved at støtte 
medlemsstaternes indsats for at 
gennemføre de reformer, der er nødvendige 
for at opnå økonomisk og social 
genopretning, resiliens og opadgående 
økonomisk og social konvergens, samt at 
støtte medlemsstaternes bestræbelser på at 
styrke deres administrative kapacitet til at 
gennemføre EU-retten, herunder 
gennemførelsen af principperne i den 
europæiske søjle for sociale rettigheder, i 
forbindelse med de udfordringer, som 
institutioner, statsforvaltninger, lokale 
myndigheder og arbejdsmarkedets parter 
står over for.

Or. en

Ændringsforslag 87
José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 88
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at beskytte og fremme Unionens 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed i kølvandet på de 
usædvanlige symmetriske økonomiske 
chok, som Unionen har oplevet som følget 
af udbruddet af covid-19, ved at sætte alle 
regioner og medlemsstater i stand til at 
støtte en bæredygtig genopretning, og at 
skabe incitamenter for og støtte regioner 
og medlemsstater i deres bestræbelser på 
at forbedre deres økonomiske, sociale og 
administrative kriseberedskab og resiliens 
over for fremtidige chok

Or. en

Ændringsforslag 89
Kira Marie Peter-Hansen



PE655.972v01-00 34/73 AM\1211998DA.docx

DA

for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at støtte medlemsstaternes 
bestræbelser på at forbedre deres 
administrative kapacitet på alle 
forvaltningsniveauer med henblik på at 
gennemføre EU-retten og EU's politiske 
mål i overensstemmelse med de 
forpligtelser, som Unionen og 
medlemsstaterne har indgået i forbindelse 
med Parisaftalen, FN's mål for 
bæredygtig udvikling og den europæiske 
søjle for sociale rettigheder

Or. en

Ændringsforslag 90
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at bidrage til at tackle nationale 
reformudfordringer af strukturel 
karakter, der sigter mod at forbedre de 
nationale økonomiers ydeevne og fremme 
resiliente økonomiske, sociale og 
institutionelle strukturer i 
medlemsstaterne, og dermed bidrage til en 
bæredygtig og kønsneutral økonomisk 
udvikling, samhørighed, 
konkurrenceevne, produktivitet, 
jobskabelse, ligestilling mellem kønnene, 
social inklusion og bæredygtig reel 
konvergens, og

Or. en
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Ændringsforslag 91
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at bidrage til en styrkelse af 
medlemsstaternes administrative og 
institutionelle kapacitet, herunder, hvor 
det er hensigtsmæssigt, på subnationalt 
plan, i tilknytning til de udfordringer, som 
institutioner, statsforvaltninger, offentlige 
administrationer, skoler og 
børnepasningsinstitutioner, det offentlige 
sundhedsvæsen samt de økonomiske og 
sociale sektorer står over for, og

Or. en

Ændringsforslag 92
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at bidrage til medlemsstaternes 
økonomiske, sociale, miljømæssige og 
administrative resiliens, når der 
indtræffer omfattende chok på EU-plan 
eller på nationalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 93
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For at opfylde det overordnede mål som 
anført i artikel 3 er instrumentets 
specifikke mål at støtte de nationale og, 
hvor det er hensigtsmæssigt, de 
subnationale myndigheder med at forbedre 
deres kapacitet til at udforme, udvikle og 
gennemføre reformer, bl.a. ved udveksling 
af god praksis, hensigtsmæssige procedurer 
og metoder, omfattende inddragelse af 
interessenter, samt en mere effektiv og 
produktiv forvaltning af menneskelige 
ressourcer. Disse specifikke mål skal 
forfølges i tæt samarbejde med de berørte 
medlemsstater, og, hvor det er 
hensigtsmæssigt, navnlig inden for de 
politikområder, der er fastsat i artikel 5, 
stk. 1, litra d) og e), i henhold til de 
berørte medlemsstaters nationale 
lovgivning og praksis, i samarbejde med 
arbejdsmarkedets parter i den berørte 
medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 94
Sandra Pereira, Marc Botenga

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt

Ændringsforslag 95
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 96
Joanna Kopcińska

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at opfylde det overordnede mål som 
anført i artikel 3 er instrumentets 
specifikke mål at hjælpe de nationale 
myndigheder med at forbedre deres 
kapacitet til at udforme, udvikle og 
gennemføre reformer, herunder ved 
udveksling af god praksis, hensigtsmæssige 

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

hensigtsmæssige procedurer og metoder 
samt en mere effektiv og produktiv 
forvaltning af menneskelige ressourcer. 
Disse specifikke mål skal forfølges i tæt 
samarbejde med de berørte medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 97
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De specifikke mål i artikel 4 skal vedrøre 
politikområder med relation til 
samhørighed, konkurrenceevne, 
uddannelse, produktivitet, forskning og 
innovation, intelligent, retfærdig, 
bæredygtig og inklusiv vækst, 
beskæftigelse og investering, og navnlig et 
eller flere af følgende:

Or. es

Ændringsforslag 98
Guido Reil, Nicolaus Fest

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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



AM\1211998DA.docx 39/73 PE655.972v01-00

DA

digital omstilling, og navnlig et eller flere 
af følgende:

følgende:

Or. de

Ændringsforslag 99
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De specifikke mål i artikel 4 skal vedrøre 
politikområder med relation til 
konvergens, forbedring af den 
økonomiske, sociale og administrative 
resiliens, bæredygtig udvikling, 
samhørighed, ligestilling mellem kønnene, 
børnepasning, sundhedspleje, ældrepleje, 
uddannelse, forskning og innovation, 
intelligent, retfærdig, bæredygtig og 
inklusiv vækst, beskæftigelse og 
investeringer, med særlig vægt på aktioner, 
der fremmer grøn og digital omstilling som 
f.eks. et eller flere af følgende:

Or. en

Ændringsforslag 100
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De specifikke mål i artikel 4 skal vedrøre 
politikområder med relation til 
samhørighed, konkurrenceevne, 
uddannelse, produktivitet, forskning og 
innovation, intelligent, retfærdig, 

De specifikke mål i artikel 4 skal vedrøre 
politikområder med relation til 
samhørighed, konkurrenceevne, sociale 
velfærdssystemer og offentlige tjenester af 
høj kvalitet, herunder sundhed, 
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bæredygtig og inklusiv vækst, 
beskæftigelse og investeringer, med særlig 
vægt på aktioner, der fremmer grøn og 
digital omstilling, og navnlig et eller flere 
af følgende:

uddannelse og erhvervsuddannelse, 
deltagelse på arbejdsmarkedet, 
produktivitet, digitalisering, forskning og 
innovation, intelligent, retfærdig, 
bæredygtig og inklusiv vækst, 
beskæftigelse af høj kvalitet og 
investeringer, med særlig vægt på aktioner, 
der fremmer en retfærdig grøn og digital 
omstilling, og foranstaltninger, der 
fremmer gennemførelsen af principperne 
i den europæiske søjle for sociale 
rettigheder, og navnlig et eller flere af 
følgende:

Or. en

Ændringsforslag 101
Joanna Kopcińska

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 102
Anne Sander

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 103
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) institutionelle reformer og effektiv, 
ikke diskriminerende og serviceorienteret 
offentlig forvaltning og e-forvaltning, 
herunder, hvis det er hensigtsmæssig, 
gennem forbedring af tilgængeligheden af 
og adgangen til offentlige tjenester, 
regelforenkling, en velfungerende retsstat 
og en effektiv kontrol, reform af 
retssystemet og styrkelse af bekæmpelsen 
af svig, korruption, hvidvaskning af penge 
og skatteunddragelse

Or. en

Ændringsforslag 104
José Manuel Fernandes
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 105
Guido Reil, Nicolaus Fest

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) erhvervsklimaet, herunder for små 
og mellemstore virksomheder og 
socialøkonomiske virksomheder, 
genindustrialisering, udvikling af den 
private sektor, produkt- og 
tjenestemarkederne, investeringer, offentlig 
deltagelse i virksomheder, 
privatiseringsprocesser, handel og 
udenlandske direkte investeringer, 
konkurrence og offentlige indkøb, 
bæredygtig sektorudvikling og støtte til 
forskning og innovation samt digitalisering

c) erhvervsklimaet, herunder for små 
og mellemstore virksomheder og 
socialøkonomiske virksomheder, 
genindustrialisering, udvikling af den 
private sektor, produkt- og 
tjenestemarkederne, investeringer, offentlig 
deltagelse i virksomheder, 
privatiseringsprocesser, handel og 
udenlandske direkte investeringer, 
konkurrence og offentlige indkøb, 
bæredygtig sektorudvikling og støtte til 
forskning og innovation, digitalisering og 
fjernelse af bureaukrati

Or. de

Ændringsforslag 106
Joanna Kopcińska
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) erhvervsklimaet, herunder for små 
og mellemstore virksomheder og 
socialøkonomiske virksomheder, 
genindustrialisering, udvikling af den 
private sektor, produkt- og 
tjenestemarkederne, investeringer, offentlig 
deltagelse i virksomheder, 
privatiseringsprocesser, handel og 
udenlandske direkte investeringer, 
konkurrence og offentlige indkøb, 
bæredygtig sektorudvikling og støtte til 
forskning og innovation samt digitalisering

c) erhvervsklimaet, herunder for små 
og mellemstore virksomheder og 
socialøkonomiske virksomheder, 
genindustrialisering, udvikling af den 
private sektor, produkt- og 
tjenestemarkederne, investeringer, offentlig 
deltagelse i virksomheder, 
privatiseringsprocesser, handel og 
udenlandske direkte investeringer, 
konkurrence og offentlige indkøb, 
bæredygtig sektorudvikling og støtte til 
forskning, innovation, digitalisering og 
automatisering

Or. en

Ændringsforslag 107
José Manuel Fernandes

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) erhvervsklimaet, herunder for små 
og mellemstore virksomheder og 
socialøkonomiske virksomheder, 
genindustrialisering, udvikling af den 
private sektor, produkt- og 
tjenestemarkederne, investeringer, offentlig 
deltagelse i virksomheder, 
privatiseringsprocesser, handel og 
udenlandske direkte investeringer, 
konkurrence og offentlige indkøb, 
bæredygtig sektorudvikling og støtte til 
forskning og innovation samt digitalisering

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

Or. en
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Ændringsforslag 108
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) erhvervsklimaet, herunder for små 
og mellemstore virksomheder og 
socialøkonomiske virksomheder, 
genindustrialisering, udvikling af den 
private sektor, produkt- og 
tjenestemarkederne, investeringer, offentlig 
deltagelse i virksomheder, 
privatiseringsprocesser, handel og 
udenlandske direkte investeringer, 
konkurrence og offentlige indkøb, 
bæredygtig sektorudvikling og støtte til 
forskning og innovation samt digitalisering

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

Or. en

Ændringsforslag 109
Guido Reil, Nicolaus Fest

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) uddannelse og oplæring, 
arbejdsmarkedspolitikker, herunder 
dialogen mellem arbejdsmarkedets parter, 
med sigte på jobskabelse, opkvalificering 
og omskoling, særlige digitale færdigheder, 
mediekompetence, aktivt medborgerskab, 
bekæmpelse af fattigdom og for stor 
indkomstulighed, folkesundhed og 
sundhedssystemer, der er tilgængelige og 
prismæssigt overkommelige
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grænsepolitik

Or. de

Ændringsforslag 110
Margarita de la Pisa Carrión

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 111
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) uddannelse og oplæring, 
arbejdsmarkedspolitikker, herunder 
dialogen mellem arbejdsmarkedets parter, 
med sigte på jobskabelse, opkvalificering 
og omskoling, særlige digitale færdigheder, 
mediekompetence, aktivt medborgerskab, 

d) uddannelse og oplæring, 
arbejdsmarkedspolitikker, herunder 
dialogen mellem arbejdsmarkedets parter, 
med sigte på skabelse af job af høj 
kvalitet, navnlig for unge, og af 
anstændige arbejdsvilkår for alle 
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bekæmpelse af fattigdom og for stor 
indkomstulighed, fremme af 
kønsligestilling, social inklusion, passende 
og inklusiv(e) socialsikring og sociale 
velfærdssystemer, folkesundhed og 
sundhedssystemer, der er tilgængelige og 
prismæssigt overkommelige, samt 
samhørigheds-, asyl-, migrations- og 
grænsepolitik

arbejdstagere, opkvalificering og 
omskoling, særlige digitale færdigheder, 
mediekompetence, aktivt medborgerskab, 
arbejdstagerdeltagelse og -repræsentation 
og gennemførelse af en omfattende social 
dialog, bekæmpelse af fattigdom og for 
stor indkomstulighed, ulighed mellem 
kønnene, fremme af social inklusion, 
passende og inklusiv(e) socialsikring og 
sociale velfærdssystemer, der er 
prismæssigt overkommelige og af høj 
kvalitet, særlig sociale 
beskyttelsesforanstaltninger med fokus på 
sårbare grupper, folkesundhed og 
sundhedssystemer, der er tilgængelige og 
prismæssigt overkommelige, prismæssigt 
overkommelig børnepasning, ældrepleje 
og pasning af personer med handicap af 
høj kvalitet samt samhørighedspolitik

Or. en

Ændringsforslag 112
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) erhvervsuddannelse og oplæring, 
inkluderende arbejdsmarkedspolitikker, 
styrkelse af dialogen mellem 
arbejdsmarkedets parter, 
kapacitetsopbygning blandt 
arbejdsmarkedets parter, skabelse af job 
af høj kvalitet, opkvalificering og 
omskoling, særlig digitale færdigheder, 
mediekompetence, aktivt medborgerskab, , 
nedbringelse af indkomst- og 
velstandsulighed, fremme af 
kønsligestilling, social inklusion, passende 
og inklusiv(e) social beskyttelse og sociale 
velfærdssystemer, folkesundhed og 
sundhedssystemer, der er tilgængelige og 
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grænsepolitik prismæssigt overkommelige, samt 
samhørigheds-, asyl-, migrations- og 
grænsepolitik

Or. en

Ændringsforslag 113
Miriam Lexmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 114
José Manuel Fernandes

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) uddannelse og oplæring, 
arbejdsmarkedspolitikker, herunder 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 115
Anne Sander

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr
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Ændringsforslag 116
Joanna Kopcińska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 117
Margarita de la Pisa Carrión

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) e-forvaltningsløsninger, e-udbud, 
konnektivitet, dataadgang og -forvaltning, 
e-læring, anvendelse af bæredygtig kunstig 
intelligens-baserede løsninger, energi- og 
ressourceproduktivitet, vedvarende 
energikilder, opnåelse af 
energidiversificering og sikring af 
energisikkerhed samt for landbruget 
beskyttelse af jord og biodiversitet, fiskeri 
og bæredygtig udvikling af landdistrikterne 
og fjerntliggende områder;



PE655.972v01-00 50/73 AM\1211998DA.docx

DA

energisikkerhed samt for landbruget 
beskyttelse af jord og biodiversitet, fiskeri 
og bæredygtig udvikling af landdistrikterne 
og fjerntliggende områder; og

Or. es

Ændringsforslag 118
Guido Reil, Nicolaus Fest

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 119
Kira Marie Peter-Hansen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) politikker for gennemførelse af den 
digitale og den grønne omstilling, e-

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

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

Or. en

Ændringsforslag 120
Joanna Kopcińska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 121
Anne Sander

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 122
Miriam Lexmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) politikker for gennemførelse af den 
digitale og den grønne omstilling, e-
forvaltningsløsninger, e-udbud, 
konnektivitet, dataadgang og -forvaltning, 
e-læring, anvendelse af kunstig intelligens-
baserede løsninger, miljøsøjlen i 
bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse, 
klimaindsats, mobilitet, fremme af den 
cirkulære økonomi, energi- og 
ressourceproduktivitet, vedvarende 

e) politikker for gennemførelse af den 
digitale og den grønne omstilling, e-
forvaltningsløsninger, e-udbud, 
konnektivitet, dataadgang og -forvaltning, 
e-læring, anvendelse af kunstig intelligens-
baserede løsninger med fokus på 
menneskelig værdighed, miljøsøjlen i 
bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse, 
klimaindsats, mobilitet, fremme af den 
cirkulære økonomi, energi- og 



AM\1211998DA.docx 53/73 PE655.972v01-00

DA

energikilder, opnåelse af 
energidiversificering og sikring af 
energisikkerhed samt for landbruget 
beskyttelse af jord og biodiversitet, fiskeri 
og bæredygtig udvikling af 
landdistrikterne, og

ressourceproduktivitet, vedvarende 
energikilder, opnåelse af 
energidiversificering og sikring af 
energisikkerhed samt for landbruget 
beskyttelse af jord og biodiversitet, fiskeri 
og bæredygtig udvikling af 
landdistrikterne, og

Or. en

Ændringsforslag 123
Joanna Kopcińska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) foranstaltninger til udvikling af 
infrastruktur, navnlig digital 
infrastruktur og transportinfrastruktur, 
med særlig vægt på fjerntliggende 
områder og områder, der er ramt af 
affolkning

Or. en

Ændringsforslag 124
Miriam Lexmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 125
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 126
José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)



AM\1211998DA.docx 55/73 PE655.972v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I en periode på 20 måneder fra 
denne forordnings anvendelsesdato stiller 
Kommissionen 50 % af den samlede 
finansieringsramme, der er omhandlet i 
stk. 1, til rådighed til tildeling. Hver enkelt 
medlemsstat kan ansøge om at modtage 
den fulde finansielle støtte, der er 
omhandlet i stk. 1, med henblik på at 
forfølge de i artikel 3 og 4 i denne 
forordning fastsatte mål.

Or. en

Ændringsforslag 127
José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. I en periode, der begynder ved 
udløbet af den i det foregående stk. 
nævnte periode, stiller Kommissionen de 
resterende 50 % af den samlede 
finansieringsramme, der er omhandlet i 
stk. 1, plus det beløb, der endnu ikke er 
blevet tildelt, til rådighed til tildeling.

Or. en

Ændringsforslag 128
José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Midler, der er tildelt 
medlemsstaterne under delt forvaltning, 
kan på disses anmodning overføres til 

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

instrumentet. Kommissionen forvalter 
disse midler direkte i overensstemmelse 
med finansforordningens artikel 62, stk. 1, 
litra a), eller indirekte i overensstemmelse 
med nævnte artikels litra c). De 
omhandlede midler anvendes til fordel for 
den berørte medlemsstat, herunder på 
regionalt og lokalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 129
José Manuel Fernandes

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) seminarer, konferencer og 
workshops

udgår

Or. en

Ændringsforslag 130
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) høringer af en lang række 
interessenter via forskellige fora, 
herunder kvindeorganisationer, 
repræsentanter for sårbare grupper og 
arbejdsmarkedets parter

Or. en

Ændringsforslag 131
José Manuel Fernandes



AM\1211998DA.docx 57/73 PE655.972v01-00

DA

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 132
Guido Reil, Nicolaus Fest

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) uddannelsesaktioner og udvikling 
af onlinekurser eller andre kurser for at 
fremme de nødvendige faglige færdigheder 
og kundskaber med relation til de relevante 
reformer

iii) uddannelsesaktioner og udvikling 
af onlinekurser eller andre kurser for at 
fremme de nødvendige faglige færdigheder 
og kundskaber med relation til de relevante 
reformer eksklusive rejseomkostninger

Or. de

Ændringsforslag 133
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra c – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) kønsspecifikke 
konsekvensanalyser, og kønsbaserede 
aggregerede og ikke-aggregerede 
databaser

Or. en
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Ændringsforslag 134
Guido Reil, Nicolaus Fest

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) tilrettelæggelse af lokal 
operationel støtte på områder som asyl, 
migration og grænsekontrol

udgår

Or. de

Ændringsforslag 135
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

g) undersøgelser, forskning, analyser 
og rundspørger, evalueringer og 
konsekvensanalyser, 
kønskonsekvensanalyser, hvis resultater 
automatisk udveksles mellem 
medlemsstaterne og med Kommissionen 
med henblik på at sikre den højeste grad 
af gennemsigtighed og en 
sammenhængende politik for ligestilling 
på EU-plan, samt udvikling og 
offentliggørelse af vejledninger, rapporter 
og uddannelsesmateriale

Or. en

Ændringsforslag 136
José Manuel Fernandes

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

De i det sidste stk. opstillede 
aktionsformer bør kunne modtage støtte, 
hvis de påbegyndes den 1. februar 2020 
og derefter, forudsat at de forfølger de i 
denne forordnings artikel 3 og 4 fastsatte 
mål. 

Or. en

Ændringsforslag 137
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 138
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

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

1a. Medlemsstater, der ønsker at drage 
fordel af instrumentet, skal, hvor det er 
hensigtsmæssigt, høre de relevante 
interessenter som en del af deres 
anmodninger om teknisk støtte.

Or. en

Ændringsforslag 139
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) gennemførelse af reformer i 
medlemsstaterne, navnlig for at støtte 
genopretningen [i overensstemmelse med 
forordning (EU) nr. YYY/XX], opnå 
bæredygtig økonomisk vækst, jobskabelse 
af høj kvalitet, passende social beskyttelse, 
social inklusion og øget resiliens

Or. en

Ændringsforslag 140
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 141
Anne Sander

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 142
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) gennemførelse af socialt 
afbalancerede, beskæftigelsesskabende og 
resiliensfremmende reformer i forbindelse 
med EU's økonomiske styringsprocesser 
eller aktioner vedrørende gennemførelse af 
EU-retten

Or. en
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Ændringsforslag 143
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) På de i artikel 5, stk. 1, litra d) og 
e), omhandlede politikområder skal en 
medlemsstat, der indgiver en ansøgning 
om teknisk bistand, angive, hvordan 
ansøgningen påvirker 
arbejdsmarkedsinstitutionerne, herunder 
arbejdsmarkedets parter, og, hvor det er 
hensigtsmæssigt, angive, hvordan 
arbejdsmarkedets parter skal inddrages i 
henhold til national lovgivning og praksis.

Or. en

Ændringsforslag 144
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) Hvis der ansøges om teknisk støtte 
til gennemførelse af en landespecifik 
henstilling, som kræver inddragelse af 
arbejdsmarkedets parter, informeres 
arbejdsmarkedets parter straks om, at der 
foreligger en ansøgning, og om 
retningslinjerne for deres inddragelse.

Or. en

Ændringsforslag 145
Kira Marie Peter-Hansen
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for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 146
José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysninger til Europa-Parlamentet og 
Rådet og meddelelse om samarbejds- og 
støtteplaner

Europa-Parlamentet og Rådet og 
meddelelse om samarbejds- og støtteplaner

Or. en

Ændringsforslag 147
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Marc Angel, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Kommissionen fremsender 
samarbejds- og støtteplanen til Europa-
Parlamentet og Rådet uden unødig 
forsinkelse.

Or. en

Ændringsforslag 148
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Kommissionen fremsender 
samarbejds- og støtteplanen til Europa-
Parlamentet og Rådet uden unødig 
forsinkelse.

Or. en

Ændringsforslag 149
José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

den støttemodtagende medlemsstats 
samtykke, samarbejds- og støtteplanen til 
Europa-Parlamentet og Rådet uden unødig 
forsinkelse, dvs. med henblik på 
demokratisk ansvarlighed og for at sikre 
EU-aktionens synlighed. Den berørte 
medlemsstat kan afvise at give et sådant 
samtykke i tilfælde af følsomme eller 
fortrolige oplysninger, hvis 
offentliggørelse ville skade medlemsstatens 
samfundsinteresser.

Or. en

Ændringsforslag 150
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. en
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Ændringsforslag 151
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Marc Angel, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. en

Ændringsforslag 152
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) så snart den berørte medlemsstat 
har bortredigeret alle følsomme eller 
fortrolige oplysninger, hvis 
offentliggørelse ville skade 
medlemsstatens samfundsinteresser

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 153
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) efter et rimeligt tidsrum, når 
offentliggørelsen af de relevante 
oplysninger ikke vil indvirke negativt på 
gennemførelsen af 
støtteforanstaltningerne, og under ingen 
omstændigheder senere end to måneder 
efter gennemførelsen af sådanne 
foranstaltninger i henhold til samarbejds- 
og støtteplanen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 154
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der kan ydes tilskud til 
medlemsstaternes nationale myndigheder, 
Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe, 
internationale organisationer, offentlige 
eller private organer og enheder, som er 
lovligt etableret i:

3. Der kan ydes tilskud til 
medlemsstaternes nationale og lokale 
myndigheder og arbejdsmarkedets parter, 
Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe, 
internationale organisationer, offentlige 
eller private organer og enheder, som er 
lovligt etableret i:

Or. en

Ændringsforslag 155
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
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Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Hvis det europæiske semester, 
navnlig de landespecifikke henstillinger, 
identificerer udfordringer, der kræver 
omgående reformer, men den pågældende 
medlemsstat gør brug af den tildelte 
finansiering på en utilfredsstillende måde, 
eller Kommissionen har suspenderet 
sådan finansiering, bør foranstaltninger 
på regionalt og lokalt plan, der bidrager 
til at tackle disse udfordringer, fortsat 
drage fordel af programmet.

Or. en

Ændringsforslag 156
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 157
José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 7 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 158
José Manuel Fernandes

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 159
José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 160
José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 161
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel
Gennemsigtighed

1. Støttemodtagerne skal af hensyn til den 
brede befolkning sikre maksimal 
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gennemsigtighed af aktioner og 
finansielle strømme under dette 
instrument. Denne gennemsigtighed kan 
kun begrænses af retsakter vedrørende 
forretningshemmeligheder, gældende 
databeskyttelsesregler eller igangværende 
administrative eller strafferetlige 
efterforskninger, der gennemføres af EU-
organerne. 
2. Støttemodtagerne skal i 
overensstemmelse med direktiv (EU) 
2019/1024 om åbne data og 
videreanvendelse af den offentlige sektors 
informationer offentliggøre alle relevante 
oplysninger om deres projekter i et 
standardiseret og sammenligneligt, åbent 
og maskinlæsbart format i et officielt 
offentligt tilgængeligt register, der bl.a. 
omfatter: projektforslag, erklæringer om 
interessekonflikt, mødereferater, 
konsekvensvurderinger, kontrakter, 
evaluerings- og revisionsrapporter samt 
alle offentlige kontrakter skal 
offentliggøres på EU-portalen for åbne 
data. 
3. Medlemsstaterne skal som standard 
stille alle resultater af samarbejdet 
(herunder data, undersøgelser, 
softwareværktøjer osv.) til rådighed for 
offentligheden eller forklare, hvorfor filen 
er fortrolig. 
4. Alle de i stk. 1-3 omhandlede 
offentliggjorte data skal være tilgængelige 
på ubestemt tid. EU-institutionerne og 
medlemsstaterne bør tilbyde samarbejde 
om logistiske foranstaltninger med 
henblik på at sikre, at alle disse data er 
tilgængelige for offentligheden, selv efter 
at støttemodtageren er ophørt med at 
eksistere.

Or. en

Ændringsforslag 162
Kira Marie Peter-Hansen
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Kapitel 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

KAPITEL IIIA
Udøvelse af de delegerede beføjelser
Artikel 16b
Udøvelse af de delegerede beføjelser
1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 12, stk. 6, tillægges 
Kommissionen indtil den 31. december 
2028.
3. Den i artikel 12, stk. 6, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, 
som er udpeget af hver enkelt 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning af 13. april 
2016.
5. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 12, stk. 6, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
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Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på tre måneder fra meddelelsen af 
den pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 163
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en


