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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag om at fastsætte fælles regler for EFRU, 
ESF+, Samhørighedsfonden, EHFF, AMIF, Fonden for Intern Sikkerhed og IGFV, da dette 
vil forenkle programmeringen på nationalt plan, skabe stærkere synergier mellem de 
forskellige finansieringsinstrumenter og forbedre gennemsigtigheden af finansieringen.

I overensstemmelse med LIBE's beføjelser fokuserer ordførerens ændringer hovedsageligt på 
bestemmelserne vedrørende AMIF, Fonden for Intern Sikkerhed og IGFV ("RIA-fondene"). 
Eftersom ordlyden i Kommissionens forslag ikke altid er helt tydeligt med hensyn til dets 
anvendelsesområde, har ordføreren fremsat ændringsforslag, der skal skabe klarhed over, 
hvilke dele af teksten der finder anvendelse på RIA-fondene, og hvilke dele der ikke finder 
anvendelse herpå. Ordføreren præciserer desuden, at bestemmelserne i de fondsspecifikke 
forordninger ikke blot supplerer bestemmelserne i forordningen om fælles bestemmelser, men 
i tilfælde af konflikt også har forrang herfor ("lex specialis derogat lex generalis"). 

Endvidere indfører ordføreren følgende ændringer:

 termen "integration" genindføres i titlen på Asyl- og Migrationsfonden (forordningens 
titel, artikel 1), og forkortelsen ændres fra "AMF" til "AMIF" i hele teksten

 der tilføjes en henvisning til chartret om grundlæggende rettigheder, eftersom det skal 
respekteres af alle EU-organer, EU-institutioner og nationale myndigheder i 
forbindelse med gennemførelse af EU-retten 

 en præcisering i betragtningerne om, at teknisk bistand på Kommissionens initiativ 
kan bruges til at orientere om resultater og om merværdien af foranstaltninger, der 
finansieres med EU-midler

 evalueringer inden for rammerne af Schengenevaluerings- og 
overvågningsmekanismen medtages i definitionen af "relevante landespecifikke 
henstillinger" i artikel 2

 tilføjelse af regionale myndigheder og et krav om rapportering til Europa-Parlamentet 
og Rådet om resultaterne af høringen om gennemførelsen af programmet i artikel 6

 kravet om at begrunde nødhjælp og særlige foranstaltninger i programmet fjernes i 
artikel 17, da disse former for finansiering udbetales på ad hoc-basis og derfor kan 
ikke forventes

 Kommissionens frister for vurdering og godkendelse af programændringer (artikel 19) 
forkortes med henblik på at bringe dem på linje med den nuværende praksis

 den faste sats for teknisk bistand i artikel 31 fastsættes for hver medlemsstat gennem 
en aftale med Kommissionen med en maksimumssats på 7 % 

 for så vidt angår RIA-fondene, tilføjes et krav om inddragelse af relevante decentrale 
EU-agenturer i arbejdet i overvågningsudvalgene i artikel 34

 der skal afholdes mindst tre møder i løbet af programmeringsperioden med henblik på 
at gennemgå gennemførelsen af AMIF, IGFV og Fonden for Intern Sikkerhed (artikel 
36)
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 for at øge kendskabet til flagskibsprojekter, der finansieres af EU-midler, skal 
medlemsstaterne medtage oplysninger om sådanne projekter på deres respektive 
webportal (artikel 41)

 informationsudveksling mellem støttemodtagere og programmyndigheder bør 
gennemføres elektronisk fra og med 2022 i stedet for 2023 (artikel 63).
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer 
Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

om fælles bestemmelser for Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
Den Europæiske Socialfond Plus, 
Samhørighedsfonden og Den Europæiske 
Hav- og Fiskerifond og om finansielle 
regler for nævnte fonde og for Asyl- og 
Migrationsfonden, Fonden for Intern 
Sikkerhed og instrumentet for 
grænseforvaltning og visa

om fælles bestemmelser for Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
Den Europæiske Socialfond Plus, 
Samhørighedsfonden og Den Europæiske 
Hav- og Fiskerifond og om finansielle 
regler for nævnte fonde og for Asyl-, 
Migrations- og Integrationsfonden, 
Fonden for Intern Sikkerhed og 
instrumentet for grænseforvaltning og visa

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Henvisning -1 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

der henviser til artikel 3 og 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union,

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Henvisning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

der henviser til den europæiske 
konvention til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende 
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frihedsrettigheder,

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Henvisning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

der henviser til Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder,

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Demografiske handicap bør 
håndteres på en koordineret måde 
gennem en indsats fra alle EU-
myndigheder og alle nationale, regionale 
og lokale myndigheder og ved at forfølge
tilpasningsstrategier, der afspejler den 
lokale og regionale virkelighed og sikrer 
effektiv forvaltning på flere 
myndighedsniveauer både i opbygningen 
af disse specifikke politikker, der er rettet 
mod særlige regioner, og i deres 
gennemførelse. En bredere tilgang til 
demografiske handicap og relevante 
ændringer bør sikres gennem en øget 
koordinering af EU-instrumenter, navnlig 
den fælles landbrugspolitik, ESI-fondene, 
herunder Samhørighedsfonden, Det 
Europæiske Territoriale Samarbejde, Den 
Europæiske Fond for Strategiske 
Investeringer (EFSI) og Connecting 
Europe-faciliteten.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Med henblik på at videreudvikle en 
samordnet og harmoniseret gennemførelse 
af de EU-fonde, der gennemføres under 
delt forvaltning, nemlig Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+), 
Samhørighedsfonden, foranstaltninger, der 
finansieres under delt forvaltning i Den 
Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), 
Asyl- og Migrationsfonden (AMIF), 
Fonden for Intern Sikkerhed (FIS) og 
Fonden for Integreret Grænseforvaltning 
(IGFV), bør der fastsættes finansielle 
regler baseret på artikel 322 i TEUF for 
alle disse fonde (i det følgende benævnt 
"fondene") med en klar angivelse af 
rammerne for anvendelsen af de relevante 
bestemmelser. Derudover bør der 
fastsættes fælles bestemmelser baseret på 
artikel 177 i TEUF med henblik på at
omfatte politikspecifikke regler for EFRU, 
ESF+, Samhørighedsfonden og EHFF.

(2) Med henblik på yderligere at 
koordinere, harmonisere og forenkle og 
udvikle en samordnet og harmoniseret 
gennemførelse af de EU-fonde, der 
gennemføres under delt forvaltning, nemlig 
Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+), 
Samhørighedsfonden, foranstaltninger, der 
finansieres under delt forvaltning i Den 
Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), 
Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden
(AMIF), Fonden for Intern Sikkerhed (FIS) 
og Fonden for Integreret 
Grænseforvaltning (IGFV), bør der 
fastsættes finansielle regler baseret på 
artikel 322 i TEUF for alle disse fonde (i 
det følgende benævnt "fondene") med en 
klar angivelse af rammerne for 
anvendelsen af de relevante bestemmelser. 
Derudover bør der fastsættes fælles 
bestemmelser baseret på artikel 177 i 
TEUF med henblik på at omfatte 
politikspecifikke regler for EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden og EHFF.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) På grund af de særlige forhold, der 
gør sig gældende for de forskellige fonde, 
bør de specifikke regler for de enkelte 
fonde og for målet om europæisk 
territorialt samarbejde (Interreg) under 
EFRU fastsættes i særskilte forordninger (i 
det følgende benævnt "fondsspecifikke 
forordninger") som supplement til denne 
forordning.

(3) På grund af de særlige forhold, der 
gør sig gældende for de forskellige fonde, 
bør de specifikke regler for de enkelte 
fonde og for målet om europæisk 
territorialt samarbejde (Interreg) under 
EFRU fastsættes i særskilte forordninger (i 
det følgende benævnt "fondsspecifikke 
forordninger") som supplement til denne 
forordning. I tilfælde af modstridende 
bestemmelser bør de specifikke 
forordninger, der gælder for den enkelte 
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fond, gå forud for denne forordning.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Regionerne i den yderste periferi 
og de nordlige tyndt befolkede områder bør 
nyde godt af særlige foranstaltninger og af 
yderligere midler i henhold til artikel 349 i 
TEUF og artikel 2 i protokol nr. 6 til 
tiltrædelsesakten af 1994.

(4) Periferien samt regionerne i den 
yderste periferi og de nordlige tyndt 
befolkede områder bør nyde godt af 
særlige foranstaltninger og af yderligere 
midler i henhold til artikel 349 i TEUF og 
artikel 2 i protokol nr. 6 til 
tiltrædelsesakten af 1994 med henblik på 
at øge den sociale samhørighed.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Horisontale principper som fastsat i 
artikel 3 traktaten om Den Europæiske 
Union (TEU) og i artikel 10 i TEUF, 
herunder nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5 i 
TEU, bør respekteres i forbindelse med 
gennemførelsen af fondene, idet der tages 
hensyn til chartret om grundlæggende 
rettigheder i Den Europæiske Union. 
Medlemsstaterne bør også overholde 
forpligtelserne i FN's konvention om 
rettigheder for personer med handicap og 
sikre tilgængelighed i overensstemmelse 
med konventionens artikel 9 og i 
overensstemmelse med Unionens 
lovgivning, der harmoniserer 
tilgængelighedskrav til produkter og 
tjenesteydelser. Medlemsstaterne og 
Kommissionen bør tilstræbe at fjerne 
uligheder og fremme ligestilling mellem 
mænd og kvinder og integrere 
kønsaspektet samt bekæmpe

(5) Horisontale principper og værdier 
som fastsat i artikel 3 traktaten om Den 
Europæiske Union (TEU) og i artikel 10 i 
TEUF, herunder nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5 i 
TEU, bør respekteres i forbindelse med 
gennemførelsen af fondene, idet der tages 
hensyn til chartret om grundlæggende 
rettigheder i Den Europæiske Union
("chartret"). Medlemsstaterne bør også 
overholde forpligtelserne i FN's konvention 
om rettigheder for personer med handicap 
og sikre tilgængelighed i 
overensstemmelse med konventionens 
artikel 9 og i overensstemmelse med 
Unionens lovgivning, der harmoniserer 
tilgængelighedskrav til produkter og 
tjenesteydelser. Aktioner, der finansieres 
af fondene, bør bidrage til at fjerne 
uligheder og fremme ligestilling mellem 
mænd og kvinder samt til at bekæmpe 
enhver form for forskelsbehandling, 
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forskelsbehandling på grundlag af køn, 
race eller etnisk oprindelse, religion eller 
tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering. Fondene bør ikke støtte 
aktioner, som bidrager til nogen form for 
segregering. Fondenes målsætninger bør 
forfølges inden for rammerne af en 
bæredygtig udvikling og Unionens fremme 
af målet om bevarelse, beskyttelse og 
forbedring af miljøkvaliteten, jf. artikel 11 
og artikel 191, stk. 1, i TEUF, ud fra 
princippet om, at forureneren betaler. For 
at beskytte det indre markeds integritet skal 
operationer til fordel for virksomheder 
overholde Unionens statsstøtteregler, som 
fastsat i artikel 107 og 108 i TEUF.

herunder på grundlag af køn, race eller 
etnisk oprindelse, hudfarve eller social 
oprindelse, genetiske anlæg, religion eller 
tro, politisk eller anden overbevisning, 
tilhørsforhold til et nationalt mindretal, 
formueforhold, fødsel, handicap, alder 
eller seksuel orientering Fondene bør ikke 
støtte aktioner, som bidrager til nogen form 
for segregering eller social udstødelse. 
Fondenes målsætninger bør forfølges inden 
for rammerne af en bæredygtig udvikling 
og Unionens fremme af målet om 
bevarelse, beskyttelse og forbedring af 
miljøkvaliteten og bekæmpelse af 
klimaforandringer, jf. artikel 11 og artikel 
191, stk. 1, i TEUF, ud fra princippet om, 
at forureneren betaler. For at beskytte det 
indre markeds integritet skal operationer til 
fordel for virksomheder overholde 
Unionens statsstøtteregler, som fastsat i 
artikel 107 og 108 i TEUF. For at opnå en 
bedre og mere bæredygtig fremtid for alle 
er det nødvendigt at målrette støtten fra 
fondene mod de principper, der er fastsat i 
den europæiske søjle for sociale 
rettigheder og målene for bæredygtig 
udvikling, som er fastsat i FN's 2030-
dagsorden, som Unionen og dens 
medlemsstater har forpligtet sig til at 
følge. Fondene bør endvidere bidrage til 
udryddelsen af fattigdom i Unionen. Ved 
gennemførelsen af fondene bør 
medlemsstaterne sikre konsistens, 
sammenhæng og synergi med ovennævnte 
principper og mål under hensyntagen til 
lokale og regionale udfordringer.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Fremme af børns rettigheder som 
fastsat i FN's konvention om barnets 
rettigheder (UNCRC) er et udtrykkeligt 
mål for EU's politikker (artikel 3 i TEU). 
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EU og medlemsstaterne bør anvende 
fondene til at støtte foranstaltninger, der 
fremmer effektive interventioner, som 
bidrager til virkeliggørelsen af børns 
rettigheder.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) I overensstemmelse med 
forordning xxx/xxx bør Unionen træffe 
foranstaltninger til beskyttelse af sit 
budget i tilfælde af generelle mangler i en 
medlemsstat for så vidt angår 
retsstatsprincippet.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) En del af det EU-budget, der 
tildeles til fondene, bør gennemføres af 
Kommissionen ved delt forvaltning med 
medlemsstaterne, jf. Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning12 (EU, Euratom) 
[nummeret på den nye finansforordning] (i 
det følgende benævnt 
"finansforordningen"). Ved 
gennemførelsen af fondene under delt 
forvaltning bør Kommissionen og 
medlemsstaterne derfor overholde 
principperne i finansforordningen, såsom 
forsvarlig økonomisk forvaltning, 
gennemsigtighed og ikke-
forskelsbehandling.

(10) En del af det EU-budget, der 
tildeles til fondene, bør gennemføres af 
Kommissionen ved delt forvaltning med 
medlemsstaterne, jf. Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU, Euratom) 
[nummeret på den nye finansforordning] (i 
det følgende benævnt 
"finansforordningen"). Ved 
gennemførelsen af fondene under delt 
forvaltning bør Kommissionen og 
medlemsstaterne derfor overholde 
principperne i finansforordningen, såsom 
principperne om et realistisk budget, 
forsvarlig økonomisk forvaltning, 
gennemsigtighed og 
ikkeforskelsbehandling. Medlemsstaterne 
bør afstå fra at tilføje regler, der 
komplicerer anvendelsen af fondene for 
støttemodtageren.
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_________________ _________________

12 EUT L […], […], s. […]. 12 EUT L […], […], s. […].

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Partnerskabsprincippet er et 
nøgleelement i gennemførelsen af fondene, 
der bygger på en tilgang med 
flerniveaustyring og inddragelse af 
civilsamfundet og arbejdsmarkedets parter. 
For at sørge for kontinuitet i 
tilrettelæggelsen af partnerskabet vil 
Kommissionens delegerede forordning 
(EU) nr. 240/201413 fortsat finde 
anvendelse.

(11) Partnerskabsprincippet er et 
nøgleelement i gennemførelsen af fondene, 
der bygger på en tilgang med 
flerniveaustyring og inddragelse af 
kompetente regionale og lokale 
myndigheder, relevante organer, der 
repræsenterer civilsamfundet og 
ikkestatslige organisationer samt 
økonomiske parter og arbejdsmarkedets 
parter, hvor det er hensigtsmæssigt. Med 
henblik på AMIF og IGFV sikrer 
medlemsstaterne yderligere, at 
partnerskabet omfatter relevante 
internationale organisationer. For at sørge 
for kontinuitet i tilrettelæggelsen af 
partnerskabet vil Kommissionens 
delegerede forordning (EU) nr. 240/201413

fortsat finde anvendelse.

__________________ __________________

13 Kommissionens delegerede forordning 
(EU) nr. 240/2014 af 7. januar 2014 om 
den europæiske adfærdskodeks for 
partnerskab inden for rammerne af de 
europæiske struktur- og investeringsfonde 
(EUT L 74 af 14.3.2014, s. 1).

13Kommissionens delegerede forordning 
(EU) nr. 240/2014 af 7. januar 2014 om 
den europæiske adfærdskodeks for 
partnerskab inden for rammerne af de 
europæiske struktur- og investeringsfonde 
(EUT L 74 af 14.3.2014, s. 1).

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) På EU-niveau tjener det europæiske 
semester for samordning af de økonomiske 

(12) På EU-niveau tjener det europæiske 
semester for samordning af de økonomiske 
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politikker til at udpege nationale 
reformprioriteter og følge deres 
gennemførelse. Medlemsstaterne udvikler 
selv deres egne nationale flerårige 
investeringsstrategier til støtte for disse 
reformprioriteter. Disse strategier bør 
fremlægges sammen med de årlige 
nationale reformprogrammer og opridse og 
samordne de prioriterede 
investeringsprojekter, som vil blive støttet 
af medlemsstaten og/eller Unionen. De bør 
også sikre, at EU-midlerne anvendes på en 
sammenhængende måde, så der skabes 
størst mulig merværdi af den finansielle 
bistand, der ydes af henholdsvis fondene, 
den europæiske 
investeringsstabiliseringsfunktion og 
InvestEU.

politikker til at udpege nationale 
reformprioriteter og følge deres 
gennemførelse. Medlemsstaterne udvikler 
selv deres egne nationale flerårige 
investeringsstrategier til støtte for disse 
reformprioriteter. Disse strategier bør 
fremlægges sammen med de årlige 
nationale reformprogrammer og opridse og 
samordne de prioriterede 
investeringsprojekter, som vil blive støttet 
af medlemsstaten og/eller Unionen. De bør 
også sikre, at EU-midlerne anvendes på en 
sammenhængende måde, så der skabes 
størst mulig merværdi af den finansielle 
bistand, der ydes af henholdsvis fondene, 
den europæiske 
investeringsstabiliseringsfunktion og 
InvestEU. Disse strategier bør også være i 
overensstemmelse med andre EU-fonde, 
programmer og instrumenter som f.eks. 
EU-rammen for de nationale strategier 
for romaernes integration efter 2020.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For at sikre de nødvendige 
forudsætninger for en virkningsfuld og 
effektiv udnyttelse af EU-støtten fra 
fondene bør der fastsættes en begrænset 
liste over grundforudsætninger samt en 
kortfattet og udtømmende række objektive 
kriterier for vurdering af 
grundforudsætningerne. Hver 
grundforudsætning bør være knyttet til en 
specifik målsætning og bør anvendes 
automatisk, hvis den specifikke målsætning 
udvælges til at modtage støtte. Hvis disse 
forudsætninger ikke er opfyldt, bør udgifter 
vedrørende operationer under de relevante 
specifikke målsætninger ikke medtages i 
betalingsanmodningerne. For at opretholde 
en gunstig investeringsramme bør det 
regelmæssigt overvåges, om 

(17) For at sikre de nødvendige 
forudsætninger for en ikke-
diskriminerende, inkluderende, 
virkningsfuld og effektiv og gennemsigtig
udnyttelse af EU-støtten fra fondene, der 
også kan bidrage til at genopbygge EU-
borgernes tillid til EU og dets arbejde, bør 
der fastsættes en begrænset liste over 
grundforudsætninger samt en kortfattet og 
udtømmende række objektive kriterier for 
vurdering af grundforudsætningerne. Hver 
grundforudsætning bør være knyttet til en 
specifik målsætning og bør anvendes 
automatisk, hvis den specifikke målsætning 
udvælges til at modtage støtte. Hvis disse 
forudsætninger ikke er opfyldt, bør udgifter 
vedrørende operationer under de relevante 
specifikke målsætninger ikke medtages i 
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grundforudsætningerne fortsat er opfyldt. 
Det er ligeledes vigtigt at sikre, at 
operationer, der er udvalgt til at modtage 
støtte, gennemføres i overensstemmelse 
med de fastlagte strategier og 
planlægningsdokumenter, der ligger til 
grund for opfyldelsen af 
grundforudsætningerne, således at det 
sikres, at alle medfinansierede operationer 
er i overensstemmelse med Unionens 
politiske rammer.

betalingsanmodningerne. For at opretholde 
en gunstig investeringsramme bør det 
regelmæssigt overvåges, om 
grundforudsætningerne fortsat er opfyldt. 
Det er ligeledes vigtigt at sikre, at 
operationer, der er udvalgt til at modtage 
støtte, gennemføres i overensstemmelse 
med de fastlagte strategier og 
planlægningsdokumenter, der ligger til 
grund for opfyldelsen af 
grundforudsætningerne, således at det 
sikres, at alle medfinansierede operationer 
er i overensstemmelse med Unionens 
politiske rammer.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Det er nødvendigt at fastsætte 
fælles krav med hensyn til programmernes 
indhold, under hensyntagen til de enkelte 
fondes særlige karakter. Disse fælles krav 
kan suppleres med fondsspecifikke regler. 
Ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning15 (EU) [XXX] (i det følgende 
benævnt "ETS-forordningen") bør der 
fastsættes særlige bestemmelser om 
indholdet af programmer under målet om 
europæisk territorialt samarbejde 
(Interreg).

(21) For at lette udarbejdelsen af 
programmerne på nationalt plan og for at 
øge gennemsigtigheden og 
ansvarligheden er det nødvendigt at 
harmonisere programmernes bestanddele 
mest muligt. Derfor bør denne forordning 
indeholde fælles krav til programmernes 
indhold, idet der tages hensyn til den
enkelte fonds særlige karakter, og tilbyde 
skabeloner, navnlig for de programmer, 
der modtager støtte fra EFRU (målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst), 
ESF+, Samhørighedsfonden og EHFF, 
samt for programmer, der støttes af 
AMIF, IGFV og Fonden for Intern 
Sikkerhed. De fælles krav kan suppleres 
med fondsspecifikke regler. Ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
[XXX] (i det følgende benævnt "ETS-
forordningen") bør der fastsættes særlige 
bestemmelser om indholdet af programmer 
under målet om europæisk territorialt 
samarbejde (Interreg).

__________________ __________________

15 Forordning (EU) [...] om særlige 15Forordning (EU) [...] om særlige 
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bestemmelser for målet om europæisk 
territorialt samarbejde (Interreg), der 
støttes af Den Europæiske Regionale 
Udviklingsfond og de eksterne 
finansieringsinstrumenter (EUT L […] af 
[…], s. […]).

bestemmelser for målet om europæisk 
territorialt samarbejde (Interreg), der 
støttes af Den Europæiske Regionale 
Udviklingsfond og de eksterne 
finansieringsinstrumenter (EUT L […] af 
[…], s. […]).

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) For bedre at mobilisere potentiale 
på lokalt plan er det nødvendigt at styrke 
og fremme lokaludvikling styret af 
lokalsamfundet. Der bør i den forbindelse 
tages hensyn til lokale behov og lokalt 
potentiale samt relevante sociokulturelle 
karakteristika, og der bør indføres 
strukturelle ændringer og opbygges 
kapacitet i lokalsamfundet, og innovation 
bør stimuleres. Det tætte samarbejde og 
den integrerede brug af fondene med 
henblik på at gennemføre lokale 
udviklingsstrategier bør styrkes. Som et 
væsentligt princip bør lokale 
aktionsgrupper, der repræsenterer
lokalsamfundets interesser, have ansvaret 
for at udforme og gennemføre strategier for 
lokaludvikling styret af lokalsamfundet. 
For at lette en koordineret støtte fra 
forskellige fonde til lokaludvikling styret af 
lokalsamfundet og lette gennemførelsen 
heraf bør tilgangen med anvendelse af en 
"ledende fond" fremmes.

(24) For bedre at mobilisere potentiale 
på lokalt plan er det nødvendigt at styrke 
og fremme lokaludvikling styret af 
lokalsamfundet. Der bør i den forbindelse 
tages hensyn til lokale behov og lokalt 
potentiale samt relevante sociokulturelle 
karakteristika, og der bør indføres 
strukturelle ændringer og opbygges 
kapacitet i lokalsamfundet, og innovation
og forskning bør stimuleres. Det tætte 
samarbejde og den integrerede brug af 
fondene med henblik på at gennemføre 
lokale udviklingsstrategier bør styrkes. 
Som et væsentligt princip bør lokale 
aktionsgrupper, der repræsenterer 
lokalsamfundets interesser, have ansvaret 
for at udforme og gennemføre strategier for 
lokaludvikling styret af lokalsamfundet. 
For at lette en koordineret støtte fra 
forskellige fonde til lokaludvikling styret af 
lokalsamfundet og lette gennemførelsen 
heraf bør tilgangen med anvendelse af en 
"ledende fond" fremmes.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at undersøge programmernes 
performance bør medlemsstaten nedsætte 

(27) For at undersøge programmernes 
performance bør medlemsstaten nedsætte 
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overvågningsudvalg. Hvad angår EFRU, 
ESF+ og Samhørighedsfonden, bør de 
årlige gennemførelsesrapporter erstattes af 
en årlig struktureret politisk dialog baseret 
på de seneste oplysninger og data om 
programgennemførelsen, som stilles til 
rådighed af medlemsstaten.

overvågningsudvalg bestående af 
relevante arbejdsmarkedsparter, 
civilsamfundet, ligestillingsorganer og 
uafhængige 
menneskerettighedsorganisationer. 
Gennemsigtighed og afbalanceret 
repræsentation er af afgørende betydning, 
og derfor skal ligestilling mellem kønnene 
og passende repræsentation af mindretal 
og andre udstødte grupper sikres. 
Overvågningsudvalgene bør godkendes af 
Kommissionen. Hvad angår EFRU, ESF+ 
og Samhørighedsfonden, bør de årlige 
gennemførelsesrapporter erstattes af en 
årlig struktureret politisk dialog baseret på 
de seneste oplysninger og data om 
programgennemførelsen, som stilles til 
rådighed af medlemsstaten.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Medlemsstaterne bør foretage 
evalueringer af deres programmer med 
henblik på at forbedre kvaliteten af 
udformningen og gennemførelsen af 
programmerne. Med henblik herpå bør 
medlemsstaterne udarbejde en 
evalueringsplan, som bør omfatte en 
midtvejsevaluering af AMIF, IGFV og 
Fonden for Intern Sikkerhed. 
Medlemsstaterne bør desuden foretage en 
evaluering af indvirkningen af hvert 
program senest den 30. juni 2029.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Med henblik på at støtte (30) Med henblik på at støtte 
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forberedelsen af relaterede programmer og 
aktiviteter for den næste 
programmeringsperiode bør 
Kommissionen foretage en 
midtvejsevaluering af fondene. I slutningen 
af programmeringsperioden bør 
Kommissionen foretage retrospektive 
evalueringer af fondene, hvor der bør 
fokuseres på virkningen af fondene.

forberedelsen af relaterede programmer og 
aktiviteter for den næste 
programmeringsperiode bør 
Kommissionen foretage en 
midtvejsevaluering af fondene. I slutningen 
af programmeringsperioden bør 
Kommissionen evaluere virkningerne af 
fondene. Resultaterne af disse 
evalueringer bør offentliggøres for at 
sikre gennemsigtighed og øge borgernes 
tillid til Unionen og dens institutioner.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Forvaltningsmyndighederne bør 
offentliggøre strukturerede oplysninger om 
de udvalgte operationer og støttemodtagere 
på webstedet for det program, der 
understøtter operationen, under 
hensyntagen til kravene til databeskyttelse 
af personoplysninger, jf. Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/67917.

(32) Forvaltningsmyndighederne bør 
offentliggøre strukturerede oplysninger om 
de udvalgte operationer og støttemodtagere 
på webstedet for det program, der 
understøtter operationen, under fuld 
hensyntagen til de fastsatte krav til 
databeskyttelse af personoplysninger i
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2016/67917 .

__________________ __________________

17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

17Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(38) For at sikre en effektiv, retfærdig 
og bæredygtig virkning af fondene bør der 
fastsættes bestemmelser, som sikrer, at 
investeringer i infrastrukturer eller 
produktive investeringer er langsigtede, og 
som forhindrer, at fondene udnyttes til at 
skabe en uretmæssig fordel. 
Forvaltningsmyndighederne bør lægge 
særlig vægt på ikke at støtte flytninger, når 
de udvælger operationer, og på at 
uretmæssigt udbetalte beløb til operationer, 
der ikke overholder kravet om holdbarhed, 
behandles som uregelmæssigheder.

(38) For at sikre en inkluderende, ikke-
diskriminerende effektiv, retfærdig og 
bæredygtig virkning af fondene bør der 
fastsættes bestemmelser, som sikrer, at 
investeringer i infrastrukturer eller 
produktive investeringer er inkluderende, 
ikke-diskriminerende, langsigtede, og som 
forhindrer, at fondene udnyttes til at skabe 
en uretmæssig fordel. 
Forvaltningsmyndighederne bør lægge 
særlig vægt på ikke at støtte flytninger, når 
de udvælger operationer, og på at 
uretmæssigt udbetalte beløb til operationer, 
der ikke overholder kravet om holdbarhed, 
behandles som uregelmæssigheder. 
Gennemsigtighed hele vejen igennem er 
af afgørende betydning.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) For at sikre en effektiv, retfærdig 
og bæredygtig virkning af fondene bør der 
fastsættes bestemmelser, som sikrer, at 
investeringer i infrastrukturer eller 
produktive investeringer er langsigtede, og 
som forhindrer, at fondene udnyttes til at 
skabe en uretmæssig fordel. 
Forvaltningsmyndighederne bør lægge 
særlig vægt på ikke at støtte flytninger, når 
de udvælger operationer, og på at 
uretmæssigt udbetalte beløb til operationer, 
der ikke overholder kravet om holdbarhed, 
behandles som uregelmæssigheder.

(38) For at sikre en effektiv, nyttig,
retfærdig og bæredygtig virkning af 
fondene bør der fastsættes bestemmelser, 
som sikrer, at investeringer i infrastrukturer 
eller produktive investeringer er 
langsigtede, og som forhindrer, at fondene 
udnyttes til at skabe en uretmæssig fordel. 
Forvaltningsmyndighederne bør lægge 
særlig vægt på ikke at støtte flytninger, når 
de udvælger operationer, og på at 
uretmæssigt udbetalte beløb til operationer, 
der ikke overholder kravet om holdbarhed, 
behandles som uregelmæssigheder.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 39 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39a) Af hensyn til en effektiv 
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bekæmpelse af romafjendtlighed og for at 
sikre, at romasamfundet kan opfylde 
deres sande potentiale som EU-borgere, 
er der behov for en integreret tilgang samt 
planlægning og gennemførelse af 
multifondsprogrammer. Derfor er 
foreneligheden og komplementariteten af 
ESF og EFRU-samhørighedsfonden 
afgørende, hvilket tilsvarende gælder 
andre relevante fonde, som EJFLU, 
Erasmus-programmet, programmet Et 
Kreativt Europa, Fonden for 
Retfærdighed, Rettigheder og Værdier, 
mv.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Under fuld overholdelse af de 
gældende regler om statsstøtte og 
offentlige udbud, som allerede blev 
præciseret i programmeringsperioden 
2014-2020, bør forvaltningsmyndighederne 
have mulighed for at træffe afgørelse om, 
hvilke løsningsmodeller der er mest 
hensigtsmæssige til gennemførelse af 
finansielle instrumenter med henblik på at 
tilgodese målregionernes særlige behov.

(44) Under fuld overholdelse af de 
gældende regler om statsstøtte og 
offentlige udbud, som allerede blev 
præciseret i programmeringsperioden 
2014-2020, bør forvaltningsmyndighederne 
have mulighed for at træffe afgørelse om, 
hvilke løsningsmodeller der er mest 
hensigtsmæssige til gennemførelse af 
finansielle instrumenter med henblik på at 
tilgodese målregionernes særlige behov og 
opnå maksimale positive virkninger.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Betragtning 45 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45a) For at øge ansvarlighed og 
gennemsigtighed bør Kommissionen stille 
et klagebehandlingssystem til rådighed for 
alle borgere og interessenter i alle faser af 
forberedelsen og gennemførelsen af 
programmer, herunder i forbindelse med 
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overvågning og evaluering.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Betragtning 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58) Medlemsstaterne bør også 
forebygge, opdage og effektivt behandle 
enhver uregelmæssighed, herunder svig 
begået af støttemodtagerne. Desuden kan 
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) 
nr. 883/201318 og forordning (EF, 
Euratom) nr. 2988/9519 og (Euratom, EF) 
nr. 2185/9620, foretage administrative 
undersøgelser, herunder kontrol og 
inspektion på stedet for at fastslå, om der 
foreligger svig, korruption eller andre 
ulovlige forhold, der skader EU's 
finansielle interesser. Den Europæiske 
Anklagemyndighed (EPPO) kan, jf. 
forordning (EU) 2017/193921, efterforske 
og retsforfølge svig og andre strafbare 
handlinger, der skader Unionens finansielle 
interesser, som fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2017/137122 om strafferetlig bekæmpelse 
af svig rettet mod Den Europæiske Unions 
finansielle interesser. Medlemsstaterne bør 
træffe de nødvendige foranstaltninger, så 
alle personer eller enheder, som modtager 
EU-midler, samarbejder fuldt ud om at 
beskytte Unionens finansielle interesser, 
giver Kommissionen, Det Europæiske 
Kontor for Bekæmpelse af Svig OLAF), 
Den Europæiske Anklagemyndighed 
(EPPO) og Den Europæiske Revisionsret 
de fornødne rettigheder og den fornødne 
adgang og sikrer, at tredjeparter, der er 
involveret i gennemførelsen af EU-midler, 
giver tilsvarende rettigheder. 
Medlemsstaterne bør rapportere til 
Kommissionen om konstaterede tilfælde af 
uregelmæssigheder, herunder svig, og om 
deres opfølgning heraf samt om 

(58) Medlemsstaterne bør også 
forebygge, opdage og effektivt behandle 
enhver uregelmæssighed, herunder svig 
begået af støttemodtagerne. Desuden kan 
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) 
nr. 883/201318 og forordning (EF, 
Euratom) nr. 2988/9519 og (Euratom, EF) 
nr. 2185/9620, foretage administrative 
undersøgelser, herunder kontrol og 
inspektion på stedet for at fastslå, om der 
foreligger svig, korruption eller andre 
ulovlige forhold, der skader EU's 
finansielle interesser. Den Europæiske 
Anklagemyndighed (EPPO) kan, jf. 
forordning (EU) 2017/193921, efterforske 
og retsforfølge svig og andre strafbare 
handlinger, der skader Unionens finansielle 
interesser, som fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2017/137122 om strafferetlig bekæmpelse 
af svig rettet mod Den Europæiske Unions 
finansielle interesser. Medlemsstaterne bør 
træffe de nødvendige foranstaltninger, så 
alle personer eller enheder, som modtager 
EU-midler, samarbejder fuldt ud om at 
beskytte Unionens finansielle interesser, 
giver Kommissionen, Det Europæiske 
Kontor for Bekæmpelse af Svig OLAF), 
Den Europæiske Anklagemyndighed 
(EPPO) og Den Europæiske Revisionsret 
de fornødne rettigheder og den fornødne 
adgang og sikrer, at tredjeparter, der er 
involveret i gennemførelsen af EU-midler, 
giver tilsvarende rettigheder. 
Medlemsstaterne bør rapportere i detaljer 
til Kommissionen om konstaterede tilfælde 
af uregelmæssigheder, herunder svig, og 
om deres opfølgning heraf samt om 
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opfølgningen af OLAF's undersøgelser. opfølgningen af OLAF's undersøgelser og i 
givet fald årsagerne til, at der ikke er 
blevet fulgt op på OLAF-undersøgelser.
Medlemsstater, der ikke deltager i det 
forstærkede samarbejde om Den 
Europæiske Anklagemyndighed (EPPO), 
rapporterer i detaljer til Kommissionen 
om retsforfølgning af konstaterede 
tilfælde af svig og i givet fald om 
samarbejdet med Eurojust på de områder, 
der falder ind under Den Europæiske 
Anklagemyndigheds (EPPO) 
kompetenceområde.

_________________ _________________

18 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom ) nr. 883/2013 af 
11. september 2013 om undersøgelser, der 
foretages af Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om 
ophævelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og 
Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 
(EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

18Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom ) nr. 883/2013 af 
11. september 2013 om undersøgelser, der 
foretages af Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om 
ophævelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og 
Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 
(EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

19 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
2988/95 af 18. december 1995 om 
beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 
312 af 23.12.1995, s. 1).

19Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
2988/95 af 18. december 1995 om 
beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 
312 af 23.12.1995, s. 1).

20 Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 
2185/96 af 11. november 1996 om 
Kommissionens kontrol og inspektion på 
stedet med henblik på beskyttelse af De 
Europæiske Fællesskabers finansielle 
interesser mod svig og andre 
uregelmæssigheder (EFT L 292 af 
15.11.1996, s. 2).

20Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 
2185/96 af 11. november 1996 om 
Kommissionens kontrol og inspektion på 
stedet med henblik på beskyttelse af De 
Europæiske Fællesskabers finansielle 
interesser mod svig og andre 
uregelmæssigheder (EFT L 292 af 
15.11.1996, s. 2).

21 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. 
oktober 2017 om gennemførelse af et 
forstærket samarbejde om oprettelse af Den 
Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") 
(EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

21Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. 
oktober 2017 om gennemførelse af et 
forstærket samarbejde om oprettelse af Den 
Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") 
(EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

22 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om 
strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod 
Den Europæiske Unions finansielle 
interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29)

22Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om 
strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod 
Den Europæiske Unions finansielle 
interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29)
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Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Betragtning 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(70) Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau, og at disse 
høringer gennemføres i overensstemmelse 
med principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter 
modtager Europa-Parlamentet og Rådet 
navnlig alle dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til møder 
i Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

(70) Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer af alle interesserede parter under 
sit forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle aftale 
af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For 
at sikre lige deltagelse i forberedelsen af 
delegerede retsakter modtager Europa-
Parlamentet og Rådet navnlig alle 
dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til møder 
i Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) finansielle regler for Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU), Den Europæiske Socialfond 
(ESF+), Samhørighedsfonden, Den 
Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), 
Asyl- og Migrationsfonden (AMIF) og 
Fonden for Intern Sikkerhed (FIS) og 
instrumentet for grænseforvaltning og visa 
(IGFV) (i det følgende benævnt "fondene")

a) finansielle regler for Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU), Den Europæiske Socialfond 
(ESF+), Samhørighedsfonden, Den 
Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), 
Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden
(AMIF) og Fonden for Intern Sikkerhed 
(FIS) og instrumentet for 
grænseforvaltning og visa (IGFV) (i det 
følgende benævnt "fondene")
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Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "relevante landespecifikke 
henstillinger": henstillinger fra Rådet 
vedtaget i henhold til artikel 121, stk. 2, og 
artikel 148, stk. 4, i TEUF vedrørende 
strukturelle udfordringer, som det er 
hensigtsmæssigt at imødegå via flerårige 
investeringer, der henhører under 
anvendelsesområdet for fondene som 
fastsat i fondsspecifikke forordninger, og 
relevante henstillinger vedtaget i henhold 
til artikel [XX] i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) [nummer på den 
nye forordning om styring af 
energiunionen]

1) "relevante landespecifikke 
henstillinger": henstillinger fra Rådet 
vedtaget i henhold til artikel 121, stk. 2, og 
artikel 148, stk. 4, i TEUF vedrørende 
strukturelle udfordringer, som det er 
hensigtsmæssigt at imødegå via flerårige 
investeringer, der henhører under 
anvendelsesområdet for fondene som 
fastsat i fondsspecifikke forordninger, 
henstillinger fremsat inden for rammerne 
af Rådets forordning (EU) nr. 
1053/20131a og relevante henstillinger 
vedtaget i henhold til artikel [XX] i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) [nummer på den nye forordning om 
styring af energiunionen]

__________________

1a Rådets forordning (EU) nr. 1053/2013 
af 7. oktober 2013 om indførelse af en 
evaluerings- og overvågningsmekanisme 
til kontrol af anvendelsen af 
Schengenreglerne og om ophævelse af 
Eksekutivkomitéens afgørelse af 
16. september 1998 om nedsættelse af et 
stående udvalg for evaluering og 
anvendelse af Schengenreglerne (EUT 
L 295 af 6.11.2013, s. 27).

Begrundelse

Relevant for Fonden for Intern Sikkerhed.

Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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2a) "integration af 
ligestillingsaspektet" betyder en dobbelt 
tilgang, både gennem systematisk 
integration af kønsaspekter i alle faser af 
planlægnings- og 
implementeringsprocessen og gennem 
supplerende konkrete aktiviteter; 
kønsbudgetteringsmetoder kan bruges til 
at inkludere princippet om ligestilling 
mellem kønnene i forberedelsen og 
gennemførelsen af programmer

Ændringsforslag 32

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) et mere intelligent Europa ved at 
fremme innovativ og intelligent økonomisk 
omstilling

a) et mere intelligent Europa ved at 
fremme innovativ, bæredygtig og 
intelligent økonomisk omstilling

Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) et grønnere, kulstoffattigt Europa 
ved at fremme en ren og fair 
energiomstilling, investering i de grønne 
og blå økonomier, den cirkulære økonomi, 
tilpasning til klimaforandringer og 
risikoforebyggelse og -styring

b) et grønnere, kulstoffattigt Europa 
ved at fremme et levedygtigt miljø, en ren 
og fair energiomstilling, investering i de 
grønne og blå økonomier, den cirkulære 
økonomi, tilpasning til klimaforandringer 
og risikoforebyggelse og -styring

Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) et mere socialt Europa —
gennemførelse af den europæiske søjle for 

d) et mere socialt, inklusivt og 
sammenhængende Europa –
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sociale rettigheder gennemførelse af den europæiske søjle for 
sociale rettigheder og bekæmpelse af 
navnlig ulighed, fattigdom, social 
udstødelse og arbejdsløshed

Ændringsforslag 35

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) et Europa tættere på borgerne ved 
at fremme en bæredygtig og integreret
udvikling af byer, landdistrikter og 
kystområder og lokale initiativer.

e) et Europa tættere på borgerne ved 
at fremme en bæredygtig, integreret og 
afbalanceret udvikling af byer, 
landdistrikter og kystområder og lokale 
initiativer.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) investeringer i beskæftigelse og 
vækst i medlemsstaterne og regionerne 
(støttes af EFRU, ESF+ og 
Samhørighedsfonden) og

a) investeringer i beskæftigelse og 
bæredygtig og inkluderende vækst i 
medlemsstaterne og regionerne (støttes af 
EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden) og

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne fremlægger 
oplysninger til understøttelse af 
målsætningerne vedrørende miljø og klima 
ved anvendelse af en metodologi, der 
bygger på de interventionstyper, der er 
relevante for hver af fondene. Denne 
metodologi består i at tildele en specifik 
vægtning til støtten på et niveau, der 

3. Medlemsstaterne fremlægger 
rettidigt oplysninger til understøttelse af 
målsætningerne vedrørende miljø og klima 
ved anvendelse af en metodologi, der 
bygger på de interventionstyper, der er 
relevante for hver af fondene. Denne 
metodologi består i at tildele en specifik 
vægtning til støtten på et niveau, der 
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afspejler, i hvilket omfang en sådan støtte 
yder et bidrag til miljømålsætningerne og 
klimamålsætningerne. For så vidt angår 
EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden 
forbindes vægtninger med dimensioner og 
koder for de interventionstyper, der er 
fastsat i bilag I.

afspejler, i hvilket omfang en sådan støtte 
yder et bidrag til miljømålsætningerne og
klimamålsætningerne. For så vidt angår 
EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden 
forbindes vægtninger med dimensioner og 
koder for de interventionstyper, der er 
fastsat i bilag I.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne og Kommissionen 
sikrer koordinering, komplementaritet og 
sammenhæng mellem fondene og andre 
EU-instrumenter som f.eks. 
reformstøtteprogrammet, herunder 
instrumentet til gennemførelse af reformer 
og instrumentet for teknisk bistand. De 
optimerer mekanismerne for koordinering 
mellem de ansvarlige med henblik på at 
undgå dobbeltarbejde under planlægningen 
og gennemførelsen.

4. Medlemsstaterne og Kommissionen 
sikrer koordinering, komplementaritet og 
sammenhæng mellem fondene og andre 
EU-instrumenter som f.eks. 
reformstøtteprogrammet, herunder 
instrumentet til gennemførelse af reformer 
og instrumentet for teknisk bistand, EU-
rammen for de nationale strategier for 
romaernes integration efter 2020 osv. De 
optimerer mekanismerne for koordinering 
mellem de ansvarlige med henblik på at 
undgå dobbeltarbejde under planlægningen 
og gennemførelsen.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a

Ligestilling mellem mænd og kvinder, lige 
muligheder og ikkeforskelsbehandling

1. Alle fonde, der er omfattet af 
forordningen om fælles bestemmelser, 
skal sikre ligestilling mellem mænd og 
kvinder under udarbejdelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen heraf. Kønsaspektet skal 
tages i betragtning i alle dimensioner og i 
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alle faser af programmet.

2. Programmet skal også fremme lige 
muligheder for alle uden diskrimination 
på baggrund af køn, race eller etnisk 
oprindelse, religion eller tro, handicap, 
alder eller seksuel orientering eller 
kønsidentitet under udarbejdelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen heraf.

Ændringsforslag 40

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) relevante organer, der repræsenterer 
civilsamfundet, miljøpartnere og organer, 
som er ansvarlige for at fremme social 
inklusion, grundlæggende rettigheder, 
rettigheder for personer med handicap, 
ligestilling mellem kønnene og ikke-
forskelsbehandling.

c) relevante organer, der repræsenterer 
civilsamfundet, miljøpartnere og organer, 
som er ansvarlige for at afskaffe fattigdom 
og fremme social inklusion, 
grundlæggende rettigheder, rettigheder for 
personer med handicap, ligestilling mellem 
kønnene og ikke-forskelsbehandling som 
f.eks. ligestillingsorganer og uafhængige 
menneskerettighedsorganisationer

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Med henblik på AMIF og IGFV 
sikrer medlemsstaterne, at partnerskabet 
også omfatter relevante internationale 
organisationer.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I overensstemmelse med princippet 
om flerniveaustyring inddrager 
medlemsstaterne de pågældende partnere i 
udarbejdelsen af partnerskabsaftaler under 
forberedelsen og gennemførelsen af
programmerne, herunder gennem 
deltagelse i overvågningsudvalgene i 
overensstemmelse med artikel 34.

2. I overensstemmelse med princippet 
om flerniveaustyring inddrager 
medlemsstaterne de pågældende partnere 
som ligestillede i udarbejdelsen af 
partnerskabsaftaler under forberedelsen og 
gennemførelsen samt evalueringen af 
programmerne, herunder gennem 
deltagelse i overvågningsudvalgene i 
overensstemmelse med artikel 34.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Mindst en gang om året hører 
Kommissionen de organisationer, som 
repræsenterer partnerne på EU-plan, om 
gennemførelsen af programmerne.

4. Mindst en gang om året hører 
Kommissionen de organisationer, som 
repræsenterer partnerne på EU-plan, om 
gennemførelsen af programmerne og 
underretter Europa-Parlamentet og Rådet 
om resultatet.

Begrundelse

Begrundelse for udelukkelse af internationale organisationer: Ordføreren anerkender 
betydningen af oplysningsforpligtelser i forbindelse med gennemførelsen af Asyl-, Migrations-
og Integrationsfonden, men partnerskabet sigter udtrykkeligt mod "regionale og lokale 
myndigheder" (se første punktum). Det forekommer mere relevant at inddrage 
oplysningsforpligtelser i forbindelse med udarbejdelsen af særprogrammerne i stedet for 
partnerskabet, som omfatter alle fonde i henhold til forordningen om fælles bestemmelser.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a

Overholdelse af grundlæggende 
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rettigheder

Medlemsstaterne og Kommissionen 
sikrer, at de grundlæggende rettigheder 
overholdes , og at Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder overholdes i forbindelse med 
gennemførelsen af fondene.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6b

Fremme af ligestilling mellem mænd og 
kvinder og ikke-forskelsbehandling

Medlemsstaterne og Kommissionen 
tilstræber at fjerne uligheder og at sikre, 
at ligestilling mellem mænd og kvinder, 
integration af ligestillingsaspektet og 
integration af kønsaspektet tages i 
betragtning og fremmes under hele 
forberedelsen og gennemførelsen af 
programmerne, herunder i forbindelse 
med overvågning, rapportering og 
evaluering. Fonden må ikke støtte 
aktioner, som bidrager til nogen form for 
segregering.

Ændringsforslag 46

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) for hver af de valgte politiske 
målsætninger for hver af fondene et 
resumé af aktiviteter og foranstaltninger 
til sikring af ligestilling, integration og 
ikke-forskelsbehandling (både hvad angår 
det sociale og det geografiske aspekt)
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Ændringsforslag 47

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) forholdsregler truffet med henblik 
på at inddrage de relevante partnere som 
omhandlet i artikel 6

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaten gennemgår 
partnerskabsaftalen under hensyntagen til
Kommissionens bemærkninger.

3. Medlemsstaten gennemgår 
partnerskabsaftalen, i tilfælde af at
Kommissionens har fremsat 
bemærkninger, og tager hensyn til disse
bemærkninger.

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at foretage en gennemgang, medmindre Kommissionen har fremsat 
bemærkninger.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For hver specifikt målsætning fastsættes 
der i denne forordning forudsætninger, der 
skal være til stede, for at de kan 
gennemføres virkningsfuldt og effektivt (i 
det følgende benævnt 
"grundforudsætninger")

For hver specifikt målsætning fastsættes 
der i denne forordning forudsætninger, der 
skal være til stede, for at de kan 
gennemføres inkluderende, ikke-
diskriminerende, virkningsfuldt og 
effektivt (i det følgende benævnt 
"grundforudsætninger")
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Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest tre måneder efter modtagelsen af de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 3, skal 
Kommissionen foretage en vurdering og 
underrette medlemsstaten, hvis den er enig 
i, at forudsætningerne er opfyldt.

Senest tre måneder efter modtagelsen af de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 3, skal 
Kommissionen foretage en vurdering og 
underrette medlemsstaten om resultatet, 
hvis den er enig i, at forudsætningerne er 
opfyldt.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de output- og resultatindikatorer, 
som er knyttet til specifikke målsætninger, 
der er fastsat i de fondsspecifikke 
forordninger

a) kontroller- og reviderbare output-
og resultatindikatorer, som er knyttet til 
specifikke målsætninger, der er fastsat i de 
fondsspecifikke forordninger

Begrundelse

Uafhængige tredjeparter bør kunne kontrollere og revidere præstationsindikatorer.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaten skal stille disse 
metoder til rådighed efter anmodning fra 
Kommissionen.

2. Medlemsstaten skal på anmodning 
forelægge de tilgængelige metoder for 
Kommissionen. Kommissionen kan
foreslå ændringer af disse metoder, og 
medlemsstaten tager sådanne ændringer i 
betragtning.

Ændringsforslag 53
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Forslag til forordning
Overskrift 2 – kapitel 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger i forbindelse med 
forsvarlig økonomisk styring

Foranstaltninger i forbindelse med 
forsvarlig økonomisk styring og 
overholdelse af retsstatsprincippet

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15a

Foranstaltninger i forbindelse med 
forsvarlig økonomisk forvaltning og 
overholdelse af retsstatsprincippet

1. I tilfælde af generelle mangler i en 
medlemsstat for så vidt angår 
retsstatsprincippet træffer Unionen 
foranstaltninger til beskyttelse af sit 
budget.

2. De pågældende foranstaltninger træffes 
i overensstemmelse med forordning 
xxx/xxxx om beskyttelse af Unionens 
budget i tilfælde af generelle mangler i 
medlemsstaterne for så vidt angår 
retsstatsprincippet

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvert program skal indeholde en 
strategi for programmets bidrag til de 
politiske målsætninger og formidlingen af 
dets resultater.

1. Hvert program skal indeholde en 
strategi for programmets bidrag til de 
politiske målsætninger for den respektive 
fond og formidlingen af dets resultater.
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Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et program omfatter prioriteter. Hver 
prioritet skal svare til én enkelt politisk 
målsætning eller til teknisk bistand. En 
prioritet, der svarer til én enkelt politisk 
målsætning, skal bestå af en eller flere 
specifikke målsætninger. Mere end én 
prioritet kan svare til samme politiske 
målsætning.

Programmer, der støttes af EFRU, ESF+ 
og Samhørighedsfonden skal omfatte
prioriteter. Hver prioritet skal svare til én 
enkelt politisk målsætning eller til teknisk 
bistand. En prioritet, der svarer til én enkelt 
politisk målsætning, skal bestå af en eller 
flere specifikke målsætninger. Mere end én 
prioritet kan svare til samme politiske 
målsætning.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) et sammendrag af de vigtigste 
udfordringer under hensyntagen til:

a) et sammendrag af de vigtigste 
udfordringer i givet fald under hensyntagen 
til:

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a – nr. vii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vii) for så vidt angår programmer, der 
støttes af AMIF, FIS og IGFV, status for 
gennemførelsen af relevant gældende EU-
ret og relevante handlingsplaner

vii) uanset artikel 17, stk. 3, nr. i) til 
vi), for så vidt angår programmer, der 
støttes af AMIF, FIS og IGFV, status for 
gennemførelsen af relevant gældende EU-
ret og relevante handlingsplaner og 
identificerede mangler,

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
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Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) aktiviteter, der sikrer ligestilling, 
integration og ikke-forskelsbehandling 
(både hvad angår det sociale og det 
geografiske aspekt)

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) den indsats, der gøres for at 
inddrage de i artikel 6 anførte relevante 
partnere i udarbejdelsen af programmet og 
disse partneres rolle i gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen af 
programmet

g) den indsats, der gøres for at 
inddrage de i artikel 6 anførte relevante 
partnere i udarbejdelsen af programmet og 
disse partneres rolle i gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen af 
programmet, samt hvorvidt og hvorledes 
bemærkninger fremsat af disse partnere 
er blevet inddraget i udarbejdelsen af 
programmet

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) de aktiviteter, der er foretaget med 
henblik på integration af kønsaspektet

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) hvis det er relevant, en begrundelse 
for den operationelle støtte, specifikke 
aktioner, krisebistand og aktioner som 

d) hvis det er relevant, en begrundelse 
for den operationelle støtte og aktioner som 
omhandlet i artikel [16 og 17] i AMIF-
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omhandlet i artikel [16 og 17] i AMIF-
forordningen

forordningen

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaten gennemarbejder
programmet under hensyntagen til 
Kommissionens bemærkninger.

3. I tilfælde af at Kommissionen har 
fremsat bemærkninger, gennemgår 
medlemsstaten programmet under 
hensyntagen til disse bemærkninger.

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vurderer ændringen 
og dens overensstemmelse med denne 
forordning og de fondsspecifikke 
forordninger, herunder krav på nationalt 
plan, og kan fremsætte bemærkninger 
senest tre måneder efter indgivelsen af det 
ændrede program.

2. Kommissionen vurderer ændringen 
og dens overensstemmelse med denne 
forordning og de fondsspecifikke 
forordninger, herunder krav på nationalt 
plan, og kan fremsætte bemærkninger 
senest to måneder efter indgivelsen af det 
ændrede program.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaten gennemgår det 
ændrede program under hensyntagen til 
Kommissionens bemærkninger.

3. I tilfælde af at Kommissionen har 
fremsat bemærkninger, gennemgår
medlemsstaten det ændrede program under 
hensyntagen til disse bemærkninger.

Ændringsforslag 66
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Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen godkender 
ændringen af et program, senest seks
måneder efter at 
programændringsanmodningen blev 
indgivet af medlemsstaten.

4. Kommissionen godkender hurtigst 
muligt ændringen af et program, senest tre
måneder efter at 
programændringsanmodningen blev 
indgivet af medlemsstaten.

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaten kan i 
programmeringsperioden overføre op til 5 
% af den oprindelige tildeling for en 
prioritet og ikke mere end 3 % af 
programbudgettet til en anden prioritet i 
samme program under den samme fond. 
For så vidt angår de programmer, der 
modtager støtte fra EFRU og ESF+, må 
overførslen kun vedrøre tildelinger til den 
samme regionskategori.

Medlemsstaten kan i 
programmeringsperioden mod behørig 
dokumentation overføre op til 5 % af den 
oprindelige tildeling for en prioritet og ikke 
mere end 3 % af programbudgettet til en 
anden prioritet i samme program under den 
samme fond. For så vidt angår de 
programmer, der modtager støtte fra EFRU 
og ESF+, må overførslen kun vedrøre 
tildelinger til den samme regionskategori.

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) give lokalsamfund mulighed for at 
udvikle langsigtede strategier og løsninger 
for de vigtigste udfordringer, som de står 
over for

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 3 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) opbygning af lokale aktørers evne 
til at udvikle og gennemføre operationer

a) opbygning af lokale aktørers evne 
til at udvikle og gennemføre operationer, 
herunder fremme deres færdigheder 
inden for projektstyring

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På en medlemsstats initiativ kan 
fondene yde støtte til aktioner, der kan 
vedrører foregående og efterfølgende 
programmeringsperioder, og som er 
nødvendige for en effektiv forvaltning og 
anvendelse af de pågældende fonde.

1. På en medlemsstats initiativ kan 
fondene yde støtte til aktioner, der kan 
vedrører foregående og efterfølgende 
programmeringsperioder, og som er 
nødvendige for en effektiv forvaltning og 
anvendelse af de pågældende fonde og for 
kapacitetsopbygning hos de partnere, som 
er omhandlet i artikel 6.

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den procentdel af fondene, der 
refunderes for teknisk bistand, er følgende:

2. På grundlag af en aftale mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne kan 
den procentdel af fondene, der refunderes 
for teknisk bistand, fastsættes op til 
maksimalt:

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) for støtte fra AMIF, FIS og IGFV: 
6 %.

d) for støtte fra AMIF, FIS og IGFV: 
7 %.
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Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvert overvågningsudvalg vedtager 
selv sin forretningsorden.

2. Hvert overvågningsudvalg vedtager 
selv sin forretningsorden under 
hensyntagen til behovet for 
gennemsigtighed.

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Overvågningsudvalget mødes 
mindst en gang om året og behandler alle 
spørgsmål, der påvirker programmets 
fremskridt med hensyn til at opfylde 
målsætningerne.

3. Overvågningsudvalget mødes 
mindst to gange om året og behandler alle 
spørgsmål, der påvirker programmets 
fremskridt med hensyn til at opfylde 
målsætningerne.

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaten fastlægger
sammensætningen af 
overvågningsudvalget og sikrer en 
afbalanceret repræsentation fra de 
relevante myndigheder i medlemsstaten og 
bemyndigede organer samt repræsentanter 
for de i artikel 6 omhandlede partnere.

Medlemsstaten fremlægger et forslag til
sammensætningen af 
overvågningsudvalget og sikrer en 
afbalanceret repræsentation fra de 
relevante myndigheder i medlemsstaten og 
bemyndigede organer under hensyn til 
behovet for kønsbalance og 
mangfoldighed samt repræsentanter for de 
i artikel 6 omhandlede partnere. Der skal 
sikres ligevægt mellem kønnene og 
passende repræsentation af minoriteter og 
andre udstødte grupper i 
overvågningsudvalget. 
Overvågningsudvalgene skal godkendes 
af Kommissionen.
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Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I tilfælde af uregelmæssigheder i 
sammensætningen eller i 
overvågningsudvalgets arbejde 
suspenderer Kommissionen 
overvågningsudvalget.

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For så vidt angår AMIF, Fonden 
for Intern Sikkerhed og IGFV skal 
relevante decentraliserede agenturer 
deltage i arbejdet i overvågningsudvalget 
med en rådgivende funktion:

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) fremskridt med hensyn til 
opbygningen af administrativ kapacitet for 
offentlige institutioner og støttemodtagere, 
hvis det er relevant.

i) fremskridt med hensyn til 
opbygningen af administrativ kapacitet for 
offentlige institutioner, partnere og 
støttemodtagere, hvis det er relevant.

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2 a (nyt)



AD\1169646DA.docx 39/54 PE627.729v02-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Overvågningsudvalget kan foreslå 
forvaltningsmyndigheden 
interventionsområder, der er fremført af 
medlemmer af overvågningsudvalget.

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Alle afgørelser og 
ledsagedokumenter fra 
overvågningsudvalget offentliggøres på 
det i artikel 44, stk. 1, omhandlede 
websted.

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For så vidt angår programmer, der 
støttes af AMIF, FIS og IGFV, afholdes 
gennemgangsmødet mindst to gange i 
løbet af programmeringsperioden.

udgår

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. For så vidt angår programmer, der 
støttes af EHFF, AMIF, FIS og IGFV, 
sender medlemsstaten Kommissionen en 
årlig performancerapport i 
overensstemmelse med de fondsspecifikke 
forordninger.

(Vedrører ikke den danske tekst)
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Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Den årlige 
performancegennemgang stilles til 
rådighed for Europa-Parlamentet og 
Rådet.

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) værdierne af output- og 
resultatindikatorer for udvalgte operationer 
og de opnåede værdier pr. operation.

b) værdierne af output- og 
resultatindikatorer for udvalgte operationer 
og de opnåede værdier pr. operation opdelt 
efter køn, hvor det er relevant.

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Forvaltningsmyndigheden 
offentliggør alle de data, der fremsendes til 
Kommissionen, på det websted, der er 
omhandlet i artikel 44, stk. 1.

5. Forvaltningsmyndigheden 
offentliggør alle de data, der fremsendes til 
Kommissionen, på det websted, der er 
omhandlet i artikel 44, stk. 1. Hvis den 
undlader at gøre det, kan Kommissionen 
efter anmodning oplyse dataene over for 
enkeltpersoner eller organisationer.

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den endelige performancerapport skal 
tage hensyn til kønsaspektet og indeholde 
et specifikt kapitel om ligestilling mellem 
kønnene.

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forvaltningsmyndigheden foretager 
evalueringer af programmet. Hver 
evaluering skal indeholde en vurdering af 
programmets virkningsfuldhed, 
effektivitet, relevans, sammenhæng og EU-
merværdi med det formål at forbedre 
kvaliteten af udformningen og 
gennemførelsen af programmer.

1. Forvaltningsmyndigheden foretager 
evalueringer af programmet. Hver 
evaluering skal indeholde en vurdering af 
programmets inklusion, ikke-
diskriminerende karakter, 
virkningsfuldhed, effektivitet, relevans, 
sammenhæng og EU-merværdi, herunder 
ligestilling mellem kønnene med det 
formål at forbedre kvaliteten af 
udformningen og gennemførelsen af 
programmer.

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan foretage 
forhåndsevalueringer for at forbedre 
kvaliteten af hvert programs udformning.

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen foretager en 
midtvejsevaluering for at undersøge de 

1. Kommissionen foretager en 
midtvejsevaluering for at undersøge de 
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enkelte fondes virkningsfuldhed, 
effektivitet, relevans, sammenhæng og EU-
merværdi inden udgangen af 2024. 
Kommissionen kan gøre brug af alle 
relevante allerede foreliggende oplysninger 
i overensstemmelse med 
finansforordningens artikel [128].

enkelte fondes inklusion, ikke-
diskriminerende karakter, 
virkningsfuldhed, effektivitet, relevans, 
sammenhæng og EU-merværdi inden 
udgangen af 2024. Kommissionen kan gøre 
brug af alle relevante allerede foreliggende 
oplysninger i overensstemmelse med 
finansforordningens artikel [128].

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen foretager en 
midtvejsevaluering for at undersøge de 
enkelte fondes virkningsfuldhed, 
effektivitet, relevans, sammenhæng og EU-
merværdi inden udgangen af 2024. 
Kommissionen kan gøre brug af alle 
relevante allerede foreliggende oplysninger 
i overensstemmelse med 
finansforordningens artikel [128].

1. Kommissionen foretager en 
midtvejsevaluering for at undersøge de 
enkelte fondes virkningsfuldhed, 
effektivitet, relevans, sammenhæng, 
overholdelse af gældende EU-ret og EU-
merværdi, herunder ligestilling mellem 
kønnene inden udgangen af 2024. 
Kommissionen kan gøre brug af alle 
relevante allerede foreliggende oplysninger 
i overensstemmelse med 
finansforordningens artikel [128].

Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kommunikation til EU-borgerne om 
fondenes rolle og resultater gennem et 
enkelt websted, som giver adgang til alle 
programmer, der involverer den 
pågældende medlemsstat.

b) kommunikation til EU-borgerne om 
fondenes rolle og resultater navnlig 
gennem et enkelt websted, som giver 
adgang til alle programmer, samt om de 
flagskibsprojekter, der finansieres under 
disse programmer, og som involverer den 
pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag 92
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Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forvaltningsmyndigheden sikrer, at 
der senest seks måneder efter godkendelsen 
af programmet findes et særskilt websted, 
der indeholder oplysninger om 
programmer under dens ansvarsområde, og 
som omfatter programmets målsætninger, 
aktiviteter, tilgængelige 
finansieringsmuligheder og resultater.

1. Forvaltningsmyndigheden sikrer, at 
der senest tre måneder efter godkendelsen 
af programmet findes et særskilt websted, 
der indeholder oplysninger om 
programmer under dens ansvarsområde, og 
som omfatter programmets målsætninger, 
aktiviteter, tilgængelige 
finansieringsmuligheder, resultater og 
beslutninger og dokumentation fra 
overvågningsudvalget.

Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 3 – afsnit 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) hvis der er tale om retlige enheder, 
kontrahentens navn

Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støttemodtagere og organer, der 
gennemfører finansielle instrumenter, 
anerkender støtte fra fondene, herunder 
midler, der genanvendes i 
overensstemmelse med artikel 56, til 
operationen, således:

1. Støttemodtagere og organer, der 
gennemfører finansielle instrumenter, 
anerkender på medlemsstatens officielle 
sprog støtte fra fondene, herunder midler, 
der genanvendes i overensstemmelse med 
artikel 56, til operationen, således:

Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ved at lægge en kort beskrivelse af 
operationen, der står i et rimeligt forhold til 
støttens størrelse, herunder mål og 
resultater, ud på støttemodtagerens 
professionelle websted eller sociale 
medier, hvis det findes, og fremhæve den 
økonomiske støtte fra Unionen

a) ved at lægge en kort beskrivelse af 
operationen, der står i et rimeligt forhold til 
støttens størrelse, herunder mål og 
resultater, ud på støttemodtagerens 
professionelle websted og sociale medier, 
hvis det findes, og udtrykkeligt anføre den 
økonomiske støtte fra Unionen

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ved at afgive en erklæring, hvor 
støtten fra fondene fremhæves på en synlig 
måde på dokumenter og 
kommunikationsmateriale, der vedrører 
gennemførelsen af operationen, og som 
anvendes til offentligheden eller deltagerne

b) ved at afgive en erklæring, hvor 
støtten fra fondene fremhæves på 
medlemsstatens officielle sprog på en 
synlig måde på dokumenter og 
kommunikationsmateriale, der vedrører 
gennemførelsen af operationen, og som 
anvendes til offentligheden eller deltagerne

Ændringsforslag 97

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ved at opsætte plader eller skilte på 
et offentligt sted, så snart den fysiske 
gennemførelse af operationer, der 
indebærer fysiske investeringer eller køb af 
udstyr, begynder, når det drejer sig om 
følgende:

c) ved på en synlig måde at opsætte 
plader eller skilte på et offentligt sted, så 
snart den fysiske gennemførelse af 
operationer, der indebærer fysiske 
investeringer eller køb af udstyr, begynder, 
når det drejer sig om følgende:

Ændringsforslag 98

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) for operationer, der ikke falder ind 
under litra c), på et offentligt sted at 
foranstalte mindst én visning i trykt eller 
elektronisk format (minimumsstørrelse A3) 
med information om operationen, hvor 
støtten fra fondene er fremhævet

d) for operationer, der ikke falder ind 
under litra c), på en synlig måde et 
offentligt sted at foranstalte mindst én 
visning i trykt eller elektronisk format 
(minimumsstørrelse A3) med information 
om operationen, hvor støtten fra fondene er 
fremhævet

Ændringsforslag 99

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) for operationer af strategisk 
betydning og operationer, hvis samlede 
omkostninger overstiger 10 000 000 EUR, 
at tilrettelægge et 
kommunikationsarrangement og inddrage 
Kommissionen og den ansvarlige 
forvaltningsmyndighed rettidigt.

e) for operationer af strategisk 
betydning og operationer, hvis samlede 
omkostninger overstiger 10 000 000 EUR, 
at tilrettelægge et 
kommunikationsarrangement rettet mod et 
bredt publikum og inddrage 
Kommissionen og den ansvarlige 
forvaltningsmyndighed rettidigt.

Ændringsforslag 100

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis støttemodtageren ikke
overholder sine forpligtelser i henhold til 
artikel 42 eller nærværende artikels stk. 1 
og 2, skal medlemsstaten foretage en 
finansiel korrektion ved at annullere op til 
5 % af støtten fra fondene til den 
pågældende operation.

3. Støttemodtagere og organer, der 
implementerer finansielle instrumenter, 
skal over for Kommissionen dokumentere, 
at de overholder deres forpligtelser i 
henhold til artikel 42 eller nærværende 
artikels stk. 1 og 2. Hvis støttemodtageren 
og organer, der implementerer finansielle 
instrumenter, ikke overholder deres 
forpligtelser, skal medlemsstaten på eget 
initiativ eller efter anmodning fra 
Kommissionen foretage en finansiel 
korrektion ved at annullere op til 5 % af 
støtten fra fondene til den pågældende 
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operation.

Ændringsforslag 101

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte fra fondene til finansielle 
instrumenter, der er investeret i 
slutmodtagere, samt enhver form for 
indtægter, der genereres af disse 
investeringer, og som kan henføres til 
støtten fra fondene, kan anvendes til 
differentieret behandling af investorer, som 
arbejder i henhold til det 
markedsøkonomiske princip gennem en 
hensigtsmæssig deling af risiko og 
fortjeneste.

1. Støtte fra fondene til finansielle 
instrumenter, der er investeret i 
slutmodtagere, samt enhver form for 
indtægter, der genereres af disse 
investeringer, og som kan henføres til 
støtten fra fondene, kan anvendes til 
differentieret behandling af investorer, som 
arbejder i henhold til det 
markedsøkonomiske princip gennem en 
hensigtsmæssig deling af risiko og 
fortjeneste under hensyn til princippet om 
forsvarlig økonomisk forvaltning.

Ændringsforslag 102

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer lovligheden 
og den formelle rigtighed af de udgifter, 
der indgår i de regnskaber, der indsendes 
til Kommissionen, og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger for at 
forebygge, opdage og korrigere 
uregelmæssigheder, herunder svig, og 
rapportere herom.

2. Medlemsstaterne sikrer lovligheden 
og den formelle rigtighed af de udgifter, 
der indgår i de regnskaber, der indsendes 
til Kommissionen, og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger for at 
forebygge, opdage og korrigere 
uregelmæssigheder, herunder svig, og 
rapportere herom. Medlemsstaterne 
samarbejder fuldt ud med OLAF og 
eventuelt Eurojust og Den Europæiske 
Anklagemyndighed (EPPO) i 
overensstemmelse med forordning xxx / 
xxx (ny Eurojust-forordning) og 
forordning 2017/1939.

Ændringsforslag 103
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Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer kvaliteten 
og pålideligheden af overvågningssystemet 
og af data om indikatorer.

4. Medlemsstaterne sikrer kvaliteten 
og pålideligheden af overvågningssystemet 
og af data om indikatorer. De skal sikre, at 
der indsamles data opdelt efter køn, hvor 
det er relevant.

Ændringsforslag 104

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår programmer, der støttes 
af EHFF, AMIF, FIS og IGFV, finder 
første afsnit anvendelse fra den 1. januar 
2023.

For så vidt angår programmer, der støttes 
af EHFF, AMIF, FIS og IGFV, finder 
første afsnit anvendelse fra den 1. januar 
2022.

Ændringsforslag 105

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Uanset artikel 63, stk. 6, skal 
Kommissionen stille et 
klagebehandlingssystem til rådighed, der 
er tilgængeligt for alle borgere og 
interessenter i alle faser af forberedelsen 
og gennemførelsen af programmer, 
herunder i forbindelse med overvågning 
og evaluering. Ved oprettelsen af 
klagebehandlingssystemet sikrer 
Kommissionen, at det fungerer effektivt, 
idet der tages hensyn til følgende 
aspekter:

a) synlighed, således at oplysninger let 
kan findes

b) rettidighed, således at klager afgøres 
inden for rimelig tid
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c) tilgængelighed, herunder reklame for 
klagebehandlingssystemet, især lokalt og 
regionalt og blandt civilsamfundets 
organisationer

d) reaktionsevne, således at klagere 
informeres om, hvorvidt deres klage kan 
antages til behandling

e) objektivitet, navnlig operationel 
uafhængighed af andre afdelinger

f) retsmidler, oplysninger om resultatet af 
klagen

g) appelmulighed, herunder for sager 
behandlet i henhold til artikel 63, stk. 6, 
hvis klageren eller Kommissionen ikke er 
tilfreds med resultatet.

Ændringsforslag 106

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) sikre, at dens system for kontrol og 
administrativ kontrol er udformet, således 
at det kan lette inddragelsen af 
lokalsamfund og i reelt omfang 
tilvejebringe strategier styret af 
lokalsamfund

Ændringsforslag 107

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) sikre at integration af 
ligestillingsaspektet i programmet 
gennemføres

Ændringsforslag 108
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Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på udvælgelsen af operationer 
skal forvaltningsmyndigheden opstille og 
anvende kriterier og procedurer, der er 
ikke-diskriminerende, gennemsigtige, 
sikrer ligestilling mellem kønnene og tager
hensyn til Den Europæiske Unions charter 
om grundlæggende rettigheder og 
princippet om bæredygtig udvikling og til 
Unionens politik på miljøområdet i 
overensstemmelse med artikel 11 og 191, 
stk. 1, i TEUF.

Med henblik på udvælgelsen af operationer 
skal forvaltningsmyndigheden opstille og 
anvende kriterier og procedurer, der er 
ikke-diskriminerende, gennemsigtige, 
sikrer ligestilling mellem kønnene og 
respekterer gældende EU-ret og tage
hensyn til Den Europæiske Unions charter 
om grundlæggende rettigheder og 
princippet om bæredygtig udvikling og til 
Unionens politik på miljøområdet i 
overensstemmelse med artikel 11 og 191, 
stk. 1, i TEUF.

Ændringsforslag 109

Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 3 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) vurdere overensstemmelsen med 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, jf. punkt 4 i 
Kommissionens meddelelse (2016/C 
269/01) – Retningsliner med henblik på at 
sikre respekt for Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder 
under gennemførelsen af de europæiske 
struktur- og investeringsfonde

Ændringsforslag 110

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Revisionsmyndigheden er ansvarlig 
for at udføre systemrevisioner, revisioner 
af operationer og revisioner af regnskaber 
med henblik på på uafhængig vis at give 
Kommissionen sikkerhed for, at 

1. Revisionsmyndigheden er ansvarlig 
for at udføre systemrevisioner, revisioner 
af operationer, herunder 
forvaltningsrevisioner, der kontrollerer 
programmernes opsøgende karakter, og 
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forvaltnings- og kontrolsystemerne 
fungerer effektivt, og at udgifterne i de 
regnskaber, der indgives til Kommissionen, 
er lovlige og formelt rigtige.

revisioner af regnskaber med henblik på på 
uafhængig vis at give Kommissionen 
sikkerhed for, at forvaltnings- og 
kontrolsystemerne fungerer effektivt, og at 
udgifterne i de regnskaber, der indgives til 
Kommissionen, er lovlige og formelt 
rigtige.

Ændringsforslag 111

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Revisioner af operationer skal 
også omfatte gennemførelsen af 
operationerne i forhold til deres 
inklusivitet og ikke-forskelsbehandling af 
medlemmer af ugunstigt stillede 
socialgrupper.

Ændringsforslag 112

Forslag til forordning
Artikel 90 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Kommissionen skal foretage 
supplerende verificeringer efter at have 
modtaget oplysninger om, at der til 
udgifterne i en betalingsanmodning kan 
knytte sig til en uregelmæssighed.

b) Kommissionen skal foretage 
supplerende verificeringer efter at have 
modtaget oplysninger om, at der til 
udgifterne i en betalingsanmodning kan 
knytte sig til en uregelmæssighed eller 
svig.

Ændringsforslag 113

Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udgifterne i betalingsanmodninger 
knytter sig til en uregelmæssighed, der ikke 
er blevet korrigeret

c) udgifterne i betalingsanmodninger 
knytter sig til en uregelmæssighed eller 
svig, der ikke er blevet korrigeret
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Ændringsforslag 114

Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) I tilfælde af generaliserede 
mangler for så vidt angår 
retsstatsprincippet i overensstemmelse 
med forordning xxx/xxxx om beskyttelse 
af Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne 
for så vidt angår retsstatsprincippet

Ændringsforslag 115

Forslag til forordning
Artikel 91 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 91a

Suspension af delt forvaltning

1. Kommissionen suspenderer en 
medlemsstats ordninger for 
gennemførelsesopgaver, der er delegeret 
til medlemsstaterne til 
budgetgennemførelse i forbindelse med 
delt forvaltning som omhandlet i artikel 
[62, litra b)], i [nummeret på den nye 
finansforordning], hvis der er konstateret 
generelle mangler med hensyn til 
retsstatsprincippet i den pågældende 
medlemsstat i medfør af [artikel 5 i 
forordning xxx/xxx om beskyttelse af 
EU's budget i tilfælde af generelle 
mangler hensyn til retsstatsprincippet i 
medlemsstaterne]. De pågældende 
gennemførelsesopgaver forvaltes direkte 
af Kommissionen som omhandlet i artikel 
[62, stk. 1, litra a)] i den nye 
finansforordning.

2. Kommissionen afslutter suspensionen 
af delt forvaltning, når de generelle 
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mangler med hensyn til retsstatsprincippet 
ikke længere eksisterer fuldt ud.

3. Kommissionen underretter omgående 
Europa-Parlamentet og Rådet om enhver 
beslutning, der træffes i henhold til stk. 1.

Ændringsforslag 116

Forslag til forordning
Bilag VIII – afdeling 1 – nr. 1.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.2. Teksten "finansieret af Den 
Europæiske Union" eller "medfinansieret 
af Den Europæiske Union" skal altid være 
skrevet fuldt ud og anbragt ved siden af 
logoet.

1.2. Teksten "finansieret af Den 
Europæiske Union" eller "medfinansieret 
af Den Europæiske Union" skal altid være 
skrevet fuldt ud på medlemsstatens 
officielle sprog og anbragt ved siden af 
logoet.
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