
PA\1197231DA.docx PE646.895v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2014-2019

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

2018/0213(COD)

12.03.2020

UDTALELSE
fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

til Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af det 
europæiske reformstøtteprogram
(COM(2018)0391 – C8-0239/2018 – 2018/0213(COD))

Ordfører for udtalelse: Pascal Canfin



PE646.895v01-00 2/7 PA\1197231DA.docx

DA

PA_Legam



PA\1197231DA.docx 3/7 PE646.895v01-00

DA

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetudvalget og 
Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Programmets overordnede 
målsætning er øget samhørighed, 
konkurrenceevne, produktivitet, vækst og 
beskæftigelse. Med henblik herpå bør det 
give finansielle incitamenter til at tackle 
strukturelle udfordringer og bidrage til at 
styrke medlemsstaternes administrative 
kapacitet for så vidt angår deres 
institutioner og økonomiske og sociale 
sektorer.

(13) Programmets overordnede 
målsætning er øget samhørighed, 
konkurrenceevne, produktivitet, vækst, 
social inklusion og beskæftigelse. Med 
henblik herpå bør det give finansielle 
incitamenter til at tackle strukturelle 
udfordringer og bidrage til at styrke 
medlemsstaternes administrative og 
institutionelle kapacitet for så vidt angår 
deres institutioner og økonomiske og 
sociale sektorer.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at understrege betydningen af at 
tage hånd om klimaændringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
og for at nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil programmet bidrage til at 
integrere klimaindsatsen og til opnåelsen af 
det overordnede mål, nemlig at 25 % af 
udgifterne i EU-budgettet skal gå til 
finansiering af støtte til klimamål. 
Relevante foranstaltninger vil blive 
identificeret under forberedelserne og 
gennemførelsen af programmet og 
revurderet som led i de relevante 

(18) For at understrege betydningen af at 
tage hånd om klimaændringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
og for at nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil programmet bidrage til at 
integrere klimaindsatsen, til opnåelsen af 
det overordnede mål, nemlig at 30 % af 
udgifterne i EU-budgettet skal gå til 
finansiering af støtte til klimamål og til at 
udfase miljøskadelige subsidier. Relevante 
foranstaltninger vil blive identificeret 
under forberedelserne og gennemførelsen 
af programmet og revurderet som led i de 
relevante evaluerings- og 
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evaluerings- og revisionsprocesser. revisionsprocesser.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For så vidt angår instrumentet til 
gennemførelse af reformer er det 
nødvendigt at udpege de typer af reformer, 
der bør være berettigede til finansiel støtte. 
For at sikre deres bidrag til programmets 
målsætninger bør de støtteberettigede 
reformer være dem, som tager sigte på at 
tackle de udfordringer, som er udpeget som 
led i det europæiske semester for 
samordning af den økonomiske politik, 
herunder dem der foreslås for at 
efterkomme de landespecifikke 
henstillinger.

(19) For så vidt angår instrumentet til 
gennemførelse af reformer er det 
nødvendigt at udpege de typer af reformer, 
der bør være berettigede til finansiel støtte. 
For at sikre deres bidrag til overgangen til 
en kulstofneutral cirkulær økonomi og de 
andre af programmets målsætninger bør de 
støtteberettigede reformer være dem, som 
tager sigte på at tackle de udfordringer, 
som er udpeget som led i det europæiske 
semester for samordning af den 
økonomiske politik, herunder dem der 
foreslås for at efterkomme de 
landespecifikke henstillinger.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) 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 Europa-
Parlamentet og Rådet, og Kommissionen 
bør iværksætte kommunikationsaktiviteter, 
hvis det er relevant.

(36) 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 Europa-
Parlamentet og Rådet, og Kommissionen 
bør iværksætte kommunikationsaktiviteter, 
hvis det er relevant. Der bør oprettes en 
særlig kommunikationsplatform med det 
formål at oplyse om tekniske 
støtteaktiviteter og fremme udveksling af 
bedste praksis.
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Der bør foretages en uafhængig 
midtvejsevaluering af opfyldelsen af 
programmets målsætninger, effektiviteten 
af anvendelsen af dets ressourcer og af dets 
merværdi. Der bør endvidere foretages en 
uafhængig efterfølgende evaluering af 
programmets langsigtede virkning.

(44) Der bør foretages en uafhængig 
midtvejsevaluering af opfyldelsen af 
programmets målsætninger, effektiviteten 
af anvendelsen af dets ressourcer og af dets 
merværdi. Der bør endvidere foretages en 
uafhængig efterfølgende evaluering af 
programmets langsigtede virkning og dets 
indvirkning på bæredygtigheden.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bidrage til at tackle nationale 
strukturelle reformudfordringer med det 
formål at forbedre de nationale økonomiers 
resultater og fremme robuste økonomiske 
og sociale strukturerer i medlemsstaterne 
med henblik på at fremme samhørighed, 
konkurrenceevne, produktivitet, vækst og 
beskæftigelse og

a) bidrage til at tackle nationale 
strukturelle reformudfordringer med det 
formål at forbedre de nationale økonomiers 
resultater og fremme robuste økonomiske 
og sociale strukturerer i medlemsstaterne 
med henblik på at fremme samhørighed, 
konkurrenceevne, produktivitet, 
bæredygtig vækst, social inklusion, lønnet 
beskæftigelse i overensstemmelse med alle 
gældende arbejdstagerrettigheder i EU og 
overgangen til kulstofneutralitet og en 
cirkulær økonomi 

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) bidrage til et mere ambitiøst 
socialt, miljømæssigt bæredygtigt og 
demokratisk Europa efter 2020 med en 
vision, der er baseret på målene for 
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bæredygtig udvikling og den europæiske 
søjle for sociale rettigheder og

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De generelle og de specifikke mål i artikel 
4 og 5 skal vedrøre politikområder med 
relation til samhørighed, konkurrenceevne, 
produktivitet, forskning og innovation, 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
beskæftigelse og investering, og navnlig et 
eller flere af følgende:

De generelle og de specifikke mål i artikel 
4 og 5 skal vedrøre politikområder med 
relation til sundhed, miljø, samhørighed, 
konkurrenceevne, produktivitet, forskning 
og innovation, intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, beskæftigelse og 
investering, og navnlig et eller flere af 
følgende:

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) institutionelle reformer og effektiv 
og serviceorienteret offentlig forvaltning 
og e-forvaltning, herunder om nødvendigt 
gennem regelforenklinger, en 
velfungerende retsstat, reformer af 
retssystemet og styrkelse af bekæmpelsen 
af svig, korruption og hvidvaskning af 
penge

b) institutionelle reformer, 
almenhedens interesse og effektiv og 
serviceorienteret offentlig forvaltning og e-
forvaltning, herunder om nødvendigt 
gennem regelforenklinger, en 
velfungerende retsstat, reformer af 
retssystemet og styrkelse af bekæmpelsen 
af svig, korruption og hvidvaskning af 
penge og ved at tilbyde udvidet og 
meningsfuld inddragelse af 
civilsamfundet

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) politikker for gennemførelse af e) politikker for gennemførelse af 
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klimaindsatsen, mobilitet, fremme af 
energi- og ressourceeffektivitet, 
vedvarende energikilder, opnåelse af 
energidiversificering og sikring af 
energisikkerhed, og politikker for 
landbruget, fiskeriet og en bæredygtig 
udvikling af landdistrikterne og

klimaindsatsen, den cirkulære økonomi, 
ren mobilitet, fremme af energi- og 
ressourceeffektivitet, vedvarende 
energikilder, opnåelse af 
energidiversificering og sikring af 
energisikkerhed, og politikker for 
landbruget, fiskeriet og en bæredygtig 
udvikling af landdistrikterne og

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. 25 % af det i stk. 1 omhandlede 
budget overføres til strukturfondene for at 
støtte kulstofafhængige regioner, der er 
berørt af omstillingen af job på grund af 
den nødvendige strukturelle omstilling til 
en lavemissionsøkonomi. Disse regioner 
skal have adgang til yderligere støtte til de 
politiske målsætninger i EFRU PO2 for at 
lette en retfærdig omstilling. Formålet er 
at støtte sådanne regioner, navnlig dem 
som ikke allerede er kvalificeret til støtte 
fra moderniseringsfonden i henhold til 
direktiv 2003/87/EF1a, ved at fremme 
omrokering, omskoling og opkvalificering 
af arbejdstagere, uddannelse, 
jobsøgningsinitiativer såvel som udvikling 
af nye arbejdspladser, eksempelvis 
gennem virksomhedsopstart, i tæt dialog 
og samordning med arbejdsmarkedets 
parter.
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og 
om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF 
(EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).


