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KORT BEGRUNDELSE

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

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

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

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

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

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Medlemsstaterne er på en hidtil uset 
måde blevet påvirket af krisen på grund af 
konsekvenserne af covid-19-pandemien. 
Krisen hæmmer væksten i 
medlemsstaterne, hvilket igen forværrer de 
alvorlige likviditetsmangler, der skyldes 
den pludselige og betydelige stigning i de 

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

den pludselige og betydelige stigning i de 
offentlige investeringer, der er nødvendige 
i medlemsstaternes sundhedssystemer og 
andre sektorer i deres økonomier. Dette har 
skabt en ekstraordinær situation, som bør 
imødegås med specifikke foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

ESF. Under hensyntagen til den forventede 
hurtige anvendelse af de supplerende 
midler bør de forpligtelser, der er knyttet til 
disse supplerende midler, først frigøres ved 
afslutningen af de operationelle 
programmer.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 18
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(18) Vedrører ikke den danske tekst.

Or. en

Ændringsforslag 7

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

jobskabelse, navnlig for personer i sårbare 
situationer, 
ungdomsbeskæftigelsesforanstaltninger, 
uddannelse, udvikling af færdigheder, 
social inklusion og bekæmpelsen af 
fattigdom med særlig fokus på fattigdom 
blandt børn, navnlig til at støtte den 
dobbelte grønne og digitale overgang, og 
til at forbedre adgangen til universelle, 
inklusive tjenesteydelser af høj kvalitet, 
herunder sundhedspleje og sociale 
tjenesteydelser af almen interesse, herunder 
for børn.

Or. en

Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. en


