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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges. 
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 
nr. 1303/2013 for så vidt angår ekstraordinære supplerende midler og 
gennemførelsesordninger under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse med 
henblik på at yde bistand til fremme af kriseafhjælpning i forbindelse med covid-19-
pandemien og forberedelse af en grøn, digital og modstandsdygtig genopretning af 
økonomien (REACT-EU)
(COM(2020)0451 – C9–0149/2020 – 2020/0101(COD))

(Den almindelige lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2020)0451),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 177 og artikel 322, stk. 1a, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt 
forslaget for Parlamentet (C8-0154/2020),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– efter høring af Revisionsretten,

– der henviser til høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

– efter høring af Regionsudvalget,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til udtalelserne fra Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget og Udvalget 
om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

– der henviser til betænkningen fra Regionaludviklingsudvalget (A9-0000/2020),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Fjerde betragtning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der bør i overensstemmelse med 
forordning [det europæiske 
genopretningsinstrument] og inden for 
rammerne af de ressourcer, der er tildelt 
deri, gennemføres foranstaltninger, som 
tager sigte på genopretning og 
modstandsdygtighed, under de europæiske 
investerings- og strukturfonde for at 
imødegå den hidtil usete virkning af covid-
19-krisen. Sådanne supplerende midler 
bør anvendes med henblik på at sikre 
overholdelse af de tidsfrister, der er fastsat 
i forordning [ERI]. Desuden bør der stilles 
supplerende midler til rådighed til 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed gennem en revision af den 
flerårige finansielle ramme for 2014-2020.

4. Der bør i overensstemmelse med 
forordning [det europæiske 
genopretningsinstrument] og inden for 
rammerne af de ressourcer, der er tildelt 
deri, gennemføres foranstaltninger, som 
tager sigte på genopretning og 
modstandsdygtighed, under de europæiske 
investerings- og strukturfonde for at 
imødegå den hidtil usete virkning af covid-
19-krisen. Desuden bør der stilles 
supplerende midler til rådighed til 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed gennem en revision af den 
flerårige finansielle ramme for 2014-2020.
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Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Der bør stilles et ekstraordinært 
supplerende beløb på 58 272 800 000 EUR 
(i 2018-priser) til rådighed til 
budgetmæssige forpligtelser fra 
strukturfondene under målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse for 
2020, 2021 og 2022 samt for 2023 og 
2024, hvis en medlemsstat gør sig 
berettiget hertil, for at støtte de 
medlemsstater og regioner, der er hårdest 
ramt, ved kriseafhjælpning i forbindelse 
med covid-19-pandemien og forberedelse 
af en grøn, digital og modstandsdygtig 
genopretning af økonomien, med henblik 
på hurtigt at anvende midlerne i 
realøkonomien gennem de eksisterende 
operationelle programmer. Midlerne for 
2020 stammer fra en forøgelse af de 
midler, der er til rådighed for økonomisk, 
social og territorial samhørighed i den 
flerårige finansielle ramme for 2014-2020, 
mens midlerne for 2021 og 2022 samt 
2023 og 2024, hvis det er relevant, 
stammer fra Den Europæiske Unions 
genopretningsinstrument. En del af de 
supplerende midler bør afsættes til teknisk 
bistand på Kommissionens initiativ. 
Kommissionen bør fastsætte fordelingen af 
de resterende supplerende midler for hver 
medlemsstat i en delegeret retsakt på 
grundlag af en tildelingsmetode, der er 
baseret på de senest tilgængelige objektive 
statistiske data vedrørende 
medlemsstaternes relative velstand og den 
aktuelle krises indvirkning på deres 
økonomier og samfund. Tildelingsmetoden 
bør omfatte et dedikeret supplerende beløb 
til regionerne i den yderste periferi på 
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revideres i 2021 på grundlag af den samme 
tildelingsmetode ved brug af de seneste 
statistiske data, der er til rådighed senest 
den 19. oktober 2021, med henblik på 
fordeling af 2022-tranchen af de 
supplerende midler.

grund af deres økonomiers og samfunds 
særlige sårbarhed. For at afspejle 
udviklingen i krisens virkninger bør 
fordelingen revideres i 2021 på grundlag af 
den samme tildelingsmetode ved brug af de 
seneste statistiske data, der er til rådighed 
senest den 19. oktober 2021, med henblik 
på fordeling af 2022-tranchen og 2023- og 
2024-trancherne, hvis det er relevant, af 
de supplerende midler.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. For at supplere de foranstaltninger, 
der allerede er til rådighed under 
anvendelsesområdet for EFRU, som 
udvidet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2020/460 og (EU) 
2020/558, bør medlemsstaterne fortsat 
have mulighed for at anvende de 
supplerende midler primært til 
investeringer i produkter og tjenester til 
sundhedsvæsenet, til at yde støtte i form af 
driftskapital eller investeringsstøtte til 
SMV'er, operationer, der bidrager til 
overgangen til en digital og grøn økonomi, 
infrastruktur, der leverer basale tjenester til 
borgerne, eller økonomiske 
støtteforanstaltninger i de regioner, der er 
mest afhængige af de sektorer, der er mest 
berørt af krisen. Der bør også ydes støtte til 
teknisk bistand. De supplerende midler bør 
udelukkende rettes mod det nye tematiske 
mål "Fremme af kriseafhjælpning i 
forbindelse med covid-19-pandemien og 
forberedelse af en grøn, digital og 
modstandsdygtig genopretning af 
økonomien", som også bør udgøre en 
fælles investeringsprioritet, med henblik på 
at muliggøre forenklet programmering og 
gennemførelse af de supplerende midler.

9. For at supplere de foranstaltninger, 
der allerede er til rådighed under 
anvendelsesområdet for EFRU, som 
udvidet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2020/460 og (EU) 
2020/558, bør medlemsstaterne fortsat 
have mulighed for at anvende de 
supplerende midler primært til 
investeringer i produkter og tjenester til 
sundhedsvæsenet, herunder 
grænseoverskridende sundhedsydelser, til 
at yde støtte i form af driftskapital eller 
investeringsstøtte til SMV'er, operationer, 
der bidrager til overgangen til en digital og 
grøn økonomi, infrastruktur, der leverer 
basale tjenester til borgerne, herunder i 
landdistrikter, eller økonomiske 
støtteforanstaltninger i de regioner, der er 
mest afhængige af de sektorer, der er mest 
berørt af krisen. Der bør også ydes støtte til 
teknisk bistand. De supplerende midler bør 
udelukkende rettes mod det nye tematiske 
mål "Fremme af kriseafhjælpning i 
forbindelse med covid-19-pandemien og 
forberedelse af en grøn, digital og 
modstandsdygtig genopretning af 
økonomien", som også bør udgøre en 
fælles investeringsprioritet, med henblik på 
at muliggøre forenklet programmering og 
gennemførelse af de supplerende midler.

Or. en
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. Eftersom den midlertidige lukning 
af grænserne mellem medlemsstaterne 
har ført til betydelige udfordringer for 
grænsesamfund, bør medlemsstaterne 
bruge op til 5 % af de ekstra ressourcer til 
at støtte grænseoverskridende projekter 



PR\1209048DA.docx 11/29 PE654.026v01-00

DA

ved hjælp af eksisterende eller nye 
Interreg-samarbejdsprojekter.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. For at sætte medlemsstaterne i 
stand til hurtigt at anvende de supplerende 
midler til kriseafhjælpning i forbindelse 
med covid-19-pandemien og forberedelse 

14. For at sætte medlemsstaterne i 
stand til hurtigt at anvende de supplerende 
midler til kriseafhjælpning i forbindelse 
med covid-19-pandemien og forberedelse 
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af en grøn, digital og modstandsdygtig 
genopretning af økonomien i den 
nuværende programmeringsperiode er det 
berettiget undtagelsesvist at fritage 
medlemsstaterne fra behovet for at 
overholde forhåndsbetingelserne og 
kravene vedrørende resultatreserven og 
anvendelse af resultatrammen, vedrørende 
tematisk koncentration, også i forhold til de 
tærskler, der er fastsat for bæredygtig 
byudvikling i EFRU, og vedrørende 
udarbejdelse af en kommunikationsstrategi 
for de supplerende midler. Det er ikke 
desto mindre nødvendigt, at 
medlemsstaterne senest den 31. december 
2024 foretager mindst én evaluering for at 
vurdere, om de supplerende midler er 
effektive og virkningsfulde, og hvordan de 
har bidraget til det nye dedikerede 
tematiske mål. For at gøre det lettere at få 
adgang til sammenlignelige oplysninger på 
EU-plan opfordres medlemsstaterne til at 
gøre brug af de programspecifikke 
indikatorer, som Kommissionen stiller til 
rådighed. Når medlemsstaterne og 
forvaltningsmyndighederne varetager deres 
opgaver i forbindelse med information, 
kommunikation og synlighed, bør de 
desuden øge synligheden af de 
ekstraordinære foranstaltninger og midler, 
som Unionen har tilvejebragt, navnlig ved 
at sikre, at potentielle støttemodtagere, 
støttemodtagere, deltagere, endelige 
modtagere af finansielle instrumenter og 
offentligheden er opmærksomme på 
eksistensen og omfanget af den yderligere 
støtte, der stammer fra de supplerende 
midler.

af en grøn, digital og modstandsdygtig 
genopretning af økonomien i den 
nuværende programmeringsperiode er det 
berettiget undtagelsesvist at fritage 
medlemsstaterne fra behovet for at 
overholde forhåndsbetingelserne og 
kravene vedrørende resultatreserven og 
anvendelse af resultatrammen, vedrørende 
tematisk koncentration, også i forhold til de 
tærskler, der er fastsat for bæredygtig 
byudvikling i EFRU, og vedrørende 
udarbejdelse af en kommunikationsstrategi 
for de supplerende midler. Det er ikke 
desto mindre nødvendigt, at 
medlemsstaterne senest den 31. december 
2024 eller 31. december 2026, hvor 
yderligere ressourcer vil stå til rådighed til 
budgetmæssige forpligtelser i 2023 og 
2024, foretager mindst én evaluering for at 
vurdere, om de supplerende midler er 
effektive og virkningsfulde, og hvordan de 
har bidraget til det nye dedikerede 
tematiske mål. For at gøre det lettere at få 
adgang til sammenlignelige oplysninger på 
EU-plan opfordres medlemsstaterne til at 
gøre brug af de programspecifikke 
indikatorer, som Kommissionen stiller til 
rådighed. Når medlemsstaterne og 
forvaltningsmyndighederne varetager deres 
opgaver i forbindelse med information, 
kommunikation og synlighed, bør de 
desuden øge synligheden af de 
ekstraordinære foranstaltninger og midler, 
som Unionen har tilvejebragt, navnlig ved 
at sikre, at potentielle støttemodtagere, 
støttemodtagere, deltagere, endelige 
modtagere af finansielle instrumenter og 
offentligheden er opmærksomme på 
eksistensen og omfanget af den yderligere 
støtte, der stammer fra de supplerende 
midler.

Or. en
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19. I betragtning af covid-19-
pandemien og det akutte behov for at 
imødegå den dermed forbundne 
folkesundhedskrise anses det for 
nødvendigt at fravige den periode på otte 
uger, der er omhandlet i artikel 4 i 

udgår
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protokol nr. 1 om de nationale 
parlamenters rolle i Unionen, der er 
knyttet som bilag til traktaten om Den 
Europæiske Union, traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde og 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab.

Or. en

Begrundelse

Forslaget er presserende, men der er stadig tid nok til, at de nationale parlamenter kan få den 
sædvanlige tidsfrist på otte uger.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 91 – stk. 1a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Ud over de samlede midler, der er 
omhandlet i stk. 1, stilles der supplerende 
midler på 5 000 000 000 EUR i løbende 
priser til rådighed for økonomisk, social og 
territorial samhørighed med henblik på 
budgetmæssige forpligtelser for 2020, og 
de afsættes til EFRU og ESF."

1a. Ud over de samlede midler, der er 
omhandlet i stk. 1, stilles der supplerende 
midler på 5 000 000 000 EUR i 2018-
priser til rådighed for økonomisk, social og 
territorial samhørighed med henblik på 
budgetmæssige forpligtelser for 2020, og 
de afsættes til EFRU og ESF."

Or. en

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
artikel 2 i forordning [ERI], gennemføres 

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
artikel 2 i forordning [ERI], gennemføres 
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under strukturfondene med et beløb på 
53 272 800 000 EUR i løbende priser af 
det beløb, der er omhandlet i samme 
forordnings artikel 3, stk. 2, litra a), nr. i), 
med forbehold af artikel 4, stk. 3, 4 og 8.

under strukturfondene med et beløb på 
53 272 800 000 EUR i 2018-priser af det 
beløb, der er omhandlet i samme 
forordnings artikel 3, stk. 2, litra a), nr. i), 
med forbehold af artikel 4, stk. 3, 4 og 8.

Or. en

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Mindst 95 % af de supplerende 
midler, der er omhandlet i artikel 91, stk. 
1a, og artikel 92a ("de supplerende 
midler"), stilles til rådighed under målet 
om investeringer i vækst og beskæftigelse 
og op til 5 % af midlerne skal stilles til 
rådighed under målet om europæisk 
territorialt samarbejde. I begge tilfælde 
skal de yde bistand til fremme af 
kriseafhjælpning i forbindelse med covid-
19-pandemien og forberedelse af en grøn, 
digital og modstandsdygtig genopretning af 
økonomien (REACT-EU) De supplerende 
midler anvendes til at gennemføre teknisk 
bistand i henhold til denne artikels stk. 6 og 
de operationer, der gennemfører det 
tematiske mål i denne artikels stk. 9.

Or. en

Ændringsforslag 15

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

De supplerende midler for 2021 og 2022 
stilles til rådighed af de supplerende midler 
som omhandlet i artikel 92a. De 
supplerende midler som omhandlet i artikel 
92a anvendes også til dækning af 
administrationsudgifter op til 18 000 000 
EUR i løbende priser.

De supplerende midler for 2021 og 2022 
stilles til rådighed af de supplerende midler 
som omhandlet i artikel 92a. Som en 
undtagelse fra det første afsnit og baseret 
på en begrundet anmodning fra en 
medlemsstat kan de supplerende midler 
også stilles til rådighed i forbindelse med 
de budgetmæssige forpligtelser i 2023 og 
2024. De supplerende midler som 
omhandlet i artikel 92a skal suppleres med 
bidrag til administrationsudgifter på op til 
18 000 000 EUR i løbende priser. 

Or. en

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager i form af 
gennemførelsesretsakter en afgørelse om 
fordelingen af de supplerende midler som 
bevillinger fra strukturfondene for 2020 og 
2021 for hver medlemsstat i 
overensstemmelse med de kriterier og den 
metode, der er fastsat i bilag VIIa. Denne 
afgørelse revideres i 2021 for at fastlægge 
fordelingen af de supplerende midler for 
2022 på grundlag af de data, der er til 
rådighed senest den 19. oktober 2021.

4. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage en delegeret retsakt i 
henhold til artikel 149 om fordelingen af 
de supplerende midler som bevillinger fra 
strukturfondene for 2020 og 2021 for hver 
medlemsstat i overensstemmelse med de 
kriterier og den metode, der er fastsat i 
bilag VIIa. Denne delegerede retsakt 
revideres i 2021 for at fastlægge 
fordelingen af de supplerende midler for 
2022 på grundlag af de data, der er til 
rådighed senest den 19. oktober 2021. Hvis 
det er relevant, skal den revideres i 2022 i 
henhold til de budgetmæssige forpligtelser 
i 2023 og 2024 baseret på de seneste 
tilgængelige statistiske data. Revisionerne 
fra 2021 og 2022, hvis det er relevant, skal 
sikre, at de operationelle programmer 
ikke påvirkes negativt.
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Or. en

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Hver medlemsstat afsætter de supplerende 
midler, der er til rådighed til 
programmering under EFRU og ESF, til 
operationelle programmer, idet 
medlemsstaten i henhold til 
partnerskabsprincippet involverer de 
lokale og regionale myndigheder samt 
relevante organer, som repræsenterer 
civilsamfundet. Op til 5 % af de 
supplerende midler skal bruges på 
grænseoverskridende projekter.

Or. en

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Op til 4 % af de samlede 
supplerende midler under EFRU og ESF 
kan afsættes til teknisk bistand under et 
eksisterende operationelt program, der 
støttes af EFRU eller ESF, eller det nye 
operationelle program, der er omhandlet i 
stk. 11.

6. Op til 4 % af de samlede 
supplerende midler under EFRU og ESF 
kan afsættes til teknisk bistand under et 
eksisterende operationelt program, der 
støttes af EFRU eller ESF, eller det nye 
operationelle program, der er omhandlet i 
stk. 10.

Or. en



PE654.026v01-00 18/29 PR\1209048DA.docx

DA

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 81, stk. 1, og artikel 134, stk. 
1, udgør den første forfinansiering, der skal 
udbetales, efter at Kommissionen har 
truffet afgørelse om vedtagelse af et 
operationelt program eller godkendelse af 
ændringen af et operationelt program med 
henblik på tildeling af de supplerende 
midler, 50 % af de supplerende midler, der 
tildeles programmer for 2020 under det nye 
tematiske mål, der er omhandlet i denne 
artikels stk. 10.

Uanset artikel 81, stk. 1, og artikel 134, stk. 
1, udgør den første forfinansiering, der skal 
udbetales, efter at Kommissionen har 
truffet afgørelse om vedtagelse af et 
operationelt program eller godkendelse af 
ændringen af et operationelt program med 
henblik på tildeling af de supplerende 
midler, 50 % af de supplerende midler, der 
tildeles programmer for 2020 under det nye 
tematiske mål, der er omhandlet i denne 
artikels stk. 9.

Or. en

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på anvendelsen af artikel 
134, stk. 2, på den årlige forfinansiering i 
årene 2021, 2022 og 2023 omfatter støtten 
fra fondene for hele 
programmeringsperioden til det 
operationelle program de supplerende 
midler.

Uanset artikel 134, stk. 2, og baseret på en 
begrundet anmodning fra en medlemsstat 
kan den årlige forfinansiering for 2021 og 
2022 og, hvis det er relevant for 2023 og 
2024, bestå af op til 50 % af de 
supplerende midler, som er bevilliget til 
programmer under den nye tematiske 
målsætning nævnt i stk. 9. Med henblik 
på udregning af den årlige 
forfinansiering i årene 2021, 2022 og 
2024, hvis det er relevant, omfatter støtten 
fra fondene for hele 
programmeringsperioden til det 
operationelle program de supplerende 
midler.
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Or. en

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De supplerende midler, der ikke afsættes til 
teknisk bistand, anvendes under det 
tematiske mål, der er omhandlet i stk. 9, til 
at støtte operationer til fremme af 
kriseafhjælpning i forbindelse med covid-
19-pandemien og forberedelse af en grøn, 
digital og modstandsdygtig genopretning af 
økonomien.

Or. en

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De supplerende midler kan af 
medlemsstaterne enten tildeles en eller 
flere særskilte prioritetsakser inden for et 
eksisterende operationelt program eller 
operationelle programmer eller til et nyt 
operationelt program som omhandlet i stk. 
11. Uanset artikel 26, stk. 1, dækker 
programmet perioden indtil den 31. 
december 2022, med forbehold af stk. 4.

De supplerende midler kan af 
medlemsstaterne enten tildeles en eller 
flere særskilte prioritetsakser inden for et 
eksisterende operationelt program eller 
operationelle programmer eller til et nyt 
operationelt program som omhandlet i stk. 
10. Uanset artikel 26, stk. 1, dækker 
programmet perioden indtil den 31. 
december 2022 eller den 31. december 
2024 tilfælde, hvor undtagelsen nævnt i 
stk. 2 finder anvendelse, med forbehold af 
stk. 4.

Or. en
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Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 8 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

til national lovgivning. De supplerende 
midler anvendes også til at støtte 
jobskabelse, navnlig for personer i sårbare 
situationer, 
ungdomsbeskæftigelsesforanstaltninger, 
uddannelse, udvikling af færdigheder, 
navnlig til at støtte den dobbelte grønne og 
digitale overgang, og til at forbedre 
adgangen til sociale tjenesteydelser af 
almen interesse, herunder for børn.

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 9 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I den reviderede finansieringsplan, der er 
omhandlet i artikel 96, stk. 2, litra d), 
fastsættes fordelingen af de supplerende 
midler for årene 2020, 2021 og, hvis det er 
relevant, for 2022 uden at identificere 
beløbene for resultatreserven og uden 
opdeling pr. regionskategori.

I den reviderede finansieringsplan, der er 
omhandlet i artikel 96, stk. 2, litra d), 
fastsættes fordelingen af de supplerende 
midler for årene 2020, 2021 og, hvis det er 
relevant, for 2022, 2023 og 2024 uden at 
identificere beløbene for resultatreserven 
og uden opdeling pr. regionskategori.

Or. en

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 27

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 120, stk. 3, første og andet 
afsnit, kan der anvendes en 
medfinansieringssats på op til 100 % for 
den eller de prioritetsakser, der støttes ved 
hjælp af de supplerende midler, der er 
programmeret under det tematiske mål, der 
er omhandlet i denne artikels stk. 10.

Uanset artikel 120, stk. 3, første og andet 
afsnit, kan der anvendes en 
medfinansieringssats på op til 100 % for 
den eller de prioritetsakser, der støttes ved 
hjælp af de supplerende midler, der er 
programmeret under det tematiske mål, der 
er omhandlet i denne artikels stk. 9.

Or. en

Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Uanset artikel 56, stk. 3, og artikel 114, stk. 
2, sikrer medlemsstaterne, at der senest den 
31. december 2024 eller den 31. december 
2026 i tilfælde, hvor undtagelsen nævnt i 
denne artikels stk. 2, afsnit 3, finder 
anvendelse, foretages mindst én evaluering 
af anvendelsen af de supplerende midler 
med henblik på at vurdere effektiviteten og 
virkningerne, og hvordan de har bidraget til 
det tematiske mål, der er omhandlet i 
denne artikels stk. 9.
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Or. en

Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) undtagelsen i artikel 25a, stk. 7, 
for udvælgelse af operationer, der 
fremmer kriseberedskabet i forbindelse 
med covid-19-udbruddet, jf. artikel 65, stk. 
10, andet afsnit

udgår

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 92b – stk. 13 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Henvisningen til "fonden", "fondene" eller 
"ESI-fondene" i afsnit 2.2 i bilag XII 
erstattes af eller suppleres med en 
henvisning til [REACT-EU], hvis der ydes 
finansiel støtte til operationer fra de 
supplerende midler."

Henvisningen til "fonden", "fondene" eller 
"ESI-fondene" i afsnit 2.2 i bilag XII 
suppleres med en henvisning til [REACT-
EU], hvis der ydes finansiel støtte til 
operationer fra de supplerende midler." 
Henvisningen til supplerende midler 
under REACT-EU skal foretages ved brug 
af hashtag eller andre forklarende 
værktøjer med henblik på at gøre det klart 
for borgerne, at det pågældende projekt 
finansieres som en del af Unionens svar 
på covid-19-pandemien.";

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 149 – stk. 2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

2a. Artikel 149, stk. 2, affattes således:
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 5, stk. 3, artikel 12, stk. 
2, artikel 22, stk. 7, fjerde afsnit, artikel 37, 
stk. 13, artikel 38, stk. 4, tredje afsnit, 
artikel 39a, stk. 7, artikel 40, stk. 4, artikel 
41, stk. 3, artikel 42, stk. 1, andet afsnit, 
artikel 42, stk. 6, artikel 61, stk. 3, andet, 
tredje, fjerde og syvende afsnit, artikel 63, 
stk. 4, artikel 64, stk. 4, artikel 67, stk. 5a, 
artikel 68, stk. 2, artikel 101, stk. 4, artikel 
122, stk. 2, femte afsnit, artikel 125, stk. 8, 
første afsnit, artikel 125, stk. 9, artikel 127, 
stk. 7 og 8, og artikel 144, stk. 6, tillægges 
Kommissionen fra den 21. december 2013 
indtil den 31. december 2020.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 5, stk. 3, artikel 12, stk. 
2, artikel 22, stk. 7, fjerde afsnit, artikel 37, 
stk. 13, artikel 38, stk. 4, tredje afsnit, 
artikel 39a, stk. 7, artikel 40, stk. 4, artikel 
41, stk. 3, artikel 42, stk. 1, andet afsnit, 
artikel 42, stk. 6, artikel 61, stk. 3, andet, 
tredje, fjerde og syvende afsnit, artikel 63, 
stk. 4, artikel 64, stk. 4, artikel 67, stk. 5a, 
artikel 68, stk. 2, artikel 92b, stk. 4, artikel 
101, stk. 4, artikel 122, stk. 2, femte afsnit, 
artikel 125, stk. 8, første afsnit, artikel 125, 
stk. 9, artikel 127, stk. 7 og 8, og artikel 
144, stk. 6, tillægges Kommissionen fra 
den 21. december 2013 indtil den 31. 
december 2020.

Or. en
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Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 149 – stk. 3

Gældende ordlyd Ændringsforslag

2b. Artikel 149, stk. 3, affattes således:
3. Den i artikel 5, stk. 3, artikel 12, 
stk. 2, artikel 22 stk. 7, fjerde afsnit, artikel 
37, stk. 13, artikel 38, stk. 4, tredje afsnit, 
artikel 39a, stk. 7, tredje afsnit, artikel 40, 
stk. 4, artikel 41, stk. 3, artikel 42, stk. 1, 
andet afsnit, artikel 42, stk. 6, artikel 61, 
stk. 3, andet, tredje, fjerde og syvende 
afsnit, artikel 63, stk. 4, artikel 64, stk. 4, 
artikel 67, stk. 5a, artikel 68, andet afsnit, 
artikel 101, stk. 4, artikel 122, stk. 2, femte 
afsnit, artikel 125, stk. 8, første afsnit, 
artikel 125, stk. 9, artikel 127, stk. 7 og 8, 
og artikel 144, stk. 6, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Den i artikel 5, stk. 3, artikel 12, 
stk. 2, artikel 22 stk. 7, fjerde afsnit, artikel 
37, stk. 13, artikel 38, stk. 4, tredje afsnit, 
artikel 39a, stk. 7, tredje afsnit, artikel 40, 
stk. 4, artikel 41, stk. 3, artikel 42, stk. 1, 
andet afsnit, artikel 42, stk. 6, artikel 61, 
stk. 3, andet, tredje, fjerde og syvende 
afsnit, artikel 63, stk. 4, artikel 64, stk. 4, 
artikel 67, stk. 5a, artikel 68, andet afsnit, 
artikel 92b, stk. 4, artikel 101, stk. 4, 
artikel 122, stk. 2, femte afsnit, artikel 125, 
stk. 8, første afsnit, artikel 125, stk. 9, 
artikel 127, stk. 7 og 8, og artikel 144, stk. 
6, omhandlede delegation af beføjelser kan 
til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 c (nyt)
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 149 – stk. 5
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Gældende ordlyd Ændringsforslag

2c. Artikel 149, stk. 5, affattes således:
5. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 5, stk. 3, artikel 12, stk. 
2, artikel 22 stk. 7, fjerde afsnit, artikel 37, 
stk. 13, artikel 38, stk. 4, tredje afsnit, 
artikel 39a, stk. 7, artikel 40, stk. 4, artikel 
41, stk. 3, artikel 42, stk. 1, andet afsnit, 
artikel 42, stk. 6, artikel 61, stk. 3, andet, 
tredje, fjerde og syvende afsnit, artikel 63, 
stk. 4, artikel 64, stk. 4, artikel 67, stk. 5a, 
artikel 68, stk. 1, andet afsnit, artikel 101, 
stk. 4, artikel 122, stk. 2, femte afsnit, 
artikel 125, stk. 8, første afsnit, artikel 125, 
stk. 9, artikel 127, stk. 7 og 8, og artikel 
144, stk. 6, træder kun i kraft, hvis hverken 
Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort 
indsigelse inden for en frist på to måneder 
fra meddelelsen af den pågældende retsakt 
til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 5, stk. 3, artikel 12, stk. 
2, artikel 22 stk. 7, fjerde afsnit, artikel 37, 
stk. 13, artikel 38, stk. 4, tredje afsnit, 
artikel 39a, stk. 7, artikel 40, stk. 4, artikel 
41, stk. 3, artikel 42, stk. 1, andet afsnit, 
artikel 42, stk. 6, artikel 61, stk. 3, andet, 
tredje, fjerde og syvende afsnit, artikel 63, 
stk. 4, artikel 64, stk. 4, artikel 67, stk. 5a, 
artikel 68, stk. 1, andet afsnit, artikel 92b, 
stk. 4, artikel 101, stk. 4, artikel 122, stk. 2, 
femte afsnit, artikel 125, stk. 8, første 
afsnit, artikel 125, stk. 9, artikel 127, stk. 7 
og 8, og artikel 144, stk. 6, træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har underrettet Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Kommissionen overdrager til Europa-
Parlamentet og Rådet en 
evalueringsrapport om REACT-EU senest 
den 31. december 2023, hvori der 
omhandles budgetmæssige forpligtelser 
for 2020, 2021 og 2022. Rapporten skal 
omfatte oplysninger om opnåelse af 
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REACT-EU's målsætninger, hvor 
effektivt midlerne er blevet brugt, typer 
tiltag der er blevet finansieret, modtagere 
og slutmodtagere af de finansielle bidrag 
samt den europæiske merværdi, som den 
har givet i forbindelse med den 
økonomiske genopretning.
Kommission overdrager til Europa-
Parlamentet og Rådet en supplerende 
evalueringsrapport senest den 31. 
december 2025, hvori der omhandles 
budgetmæssige forpligtelser for 2023 og 
2024 under undtagelsen nævnt i artikel 
92b, stk. 2, i forordning (EU) nr. 
1303/2013.

Or. en

Begrundelse

Selv om REACT-EU i teknisk forstand blot er en ændring i forordningen om fælles 
bestemmelser for 2014-2020, afsætter den betragtelige midler, samtidig med at den mindsker 
de administrative hindringer og derfor fungerer som udgiftskontrol. Det er derfor 
hensigtsmæssigt, at Kommissionen evaluerer den virkning, tiltagene har haft, da det er et 
nyttigt bidrag til planlægningen af fremtidig samhørighedspolitik.
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BEGRUNDELSE

A. Baggrund for REACT-EU

REACT-EU er et forslag fremsat af Kommissionen, som tager hånd om den økonomiske 
nedgang som følge af covid-19-pandemien. Nedlukning eller mindskning af økonomisk 
aktivitet i hele EU har forårsaget betydelig økonomisk og social skade, og REACT-EU skal 
være et værktøj, som hjælper med at løse det. Det følger to tidligere forslag relateret til 
samarbejdspolitik, investeringsinitiativet som reaktion på coronavirusset (CRII) og 
investeringsinitiativet som reaktion på coronavirusset plus (CRII+), som begge ændrede 
reglerne for regionale udgifter for at lette genopretningen.

B. Forslagets anvendelsesområde

REACT-EU-forslaget tager sigte på at ændre forordningen om fælles bestemmelser for 
samhørighedsmidlerne for 2014-2020. Det stiller et supplerende budget i to dele til rådighed, 
for 2020 og for 2021-2022, og fastsætter også en række undtagelser fra de normale regler for 
brug af samhørighedsmidler, som har en direkte relation til det supplerende budget til 
økonomisk og social genopretning. REACT-EU vil ikke gælde for Det Forenede Kongerige 
(endda ikke for regnskabsåret 2020), eftersom udtrædelsesaftalen fastslår, at en stigning i 
budgettet ikke binder Det Forenede Kongerige i overgangsperioden.

C. Budgetmæssige virkninger

Forslaget stiller yderligere 5 mia. EUR til rådighed i regnskabsåret 2020, som vil blive 
omfattet i budgettet. Det stiller også yderligere 42 mia. EUR i 2021 og 11 mia. EUR til 
rådighed i 2022, som vil være "uden for" budgettet, da de udgør eksterne tildelte midler. 
Medordførerne foreslår, at de supplerende midler også stilles til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i 2023 og/eller 2024, hvis det er relevant.

D. Problemet med eksterne tildelte midler

Eksterne tildelte midler er en særlig klasse af EU-midler, som sættes i parentes i det 
almindelige budget, da det er midler, som kun kan bruges til et særligt formål. Generelt er der 
tale om indtægter fra tilskud, som betales tilbage, og andre tilbagebetalinger, som kun kan 
bruges til det oprindelige formål, og om betalinger fra tredjelande til specifikke programmer, 
som naturligvis kun kan bruges til de programmer, som de pågældende lande har anført. Når 
eksterne tildelte midler bruges på andre områder, kan der opstå problemer med demokratisk 
kontrol, da pengene ikke er underlagt det samme demokratiske tilsyn som resten af budgettet 
og udgør en undtagelse fra princippet om bruttoopgørelse (og måske endda oprigtighed).

E. Fordeling af ressourcerne

I forslaget fremsættes et ønske om at fordele midlerne til medlemsstaterne og ikke regionerne, 
således som det er kutyme inden for samhørighedspolitik. Kommissionen begrunder det dog 
med den særlige type finansiering, som skal tage hånd om de økonomiske og sociale 
konsekvenser af covid-19. Fordelingen af midlerne til medlemsstaterne skal finde sted i 
henhold til reglerne beskrevet i bilag VIIa og finde anvendelse i Kommissionens 
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gennemførelsesretsakt. Medordførerne foreslår, at det erstattes af en delegeret retsakt.

F. Ny tematisk målsætning

REACT-EU skaber én ny tematisk målsætning, som finder anvendelse i forbindelse med den 
supplerende finansiering "Fremme af kriseafhjælpning i forbindelse med covid-19-pandemien 
og forberedelse af en grøn, digital og modstandsdygtig genopretning af økonomien". Denne 
tematiske målsætning vil både finde anvendelse på EFRU og ESF i forbindelse med 
eksisterende operationelle programmer eller specifikke nye programmer, alt efter hvad 
medlemsstaterne vælger.

G. Mere fleksibilitet i brugen af samhørighedsmidler

Hvad angår den supplerende finansiering under REACT-EU, fastsætter den nye artikel 92b en 
række undtagelser, der gør programmeringen og gennemførelsen mere fleksibel. Eksempelvis 
kan der overføres mellem EFRU og ESF og til FEAD, hvor det kun er den modtagende fonds 
regler, som finder anvendelse.

H. Forfinansieringssats

De supplerende midler gør det muligt med en særligt høj forfinansieringssats på 50 %.

I. Medfinansieringssats

REACT-EU-forslaget fastsætter en medfinansieringssats på op til 100 % for midler til at 
skabe økonomisk genopretning.

J. Øvrige undtagelser

Tilførslen af supplerende midler vil desuden ikke være underlagt de sædvanlige regler om 
tematisk koncentration, forhåndsbetingelser, resultatreserven eller visse tidsfrister indført med 
forordning CRII og CRII+.

K. Kommunikation

Projekter finansieret under REACT-EU skal offentligt gøre opmærksom på, at brugen af 
midlerne er i overensstemmelse med de sædvanlige regler for samhørighedsprojekter.

L. Konklusion

Medordførerne har undersøgt forslaget nøje og foreslår, at det vedtages med ændringerne 
beskrevet i nærværende betænkning. Det skal dog understreges, at de forskellige undtagelser 
og fleksible regler, det indeholder, skal forblive midlertidige, og at de eksisterende regler og 
kontroller for samhørighedspolitik igen skal gælde fra 2023. Det gælder særlig for eksterne 
formålsbestemte indtægter, som undtagelsesvis kan tolereres, men som ikke må blive 
permanente, da det ville undergrave den demokratiske beslutningstagning vedrørende EU-
budgettet.


