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6.2.2019 A8-0043/433

Ändringsförslag 433
Iskra Mihaylova
för ALDE-gruppen

Betänkande A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och 
finansiella regler för dessa fonder
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Förslag till förordning
Artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får begära en 
överföring av högst 5 % av ett programs 
anslag från vilken som helst av fonderna 
till en annan fond med delad förvaltning 
eller till ett instrument med direkt eller 
indirekt förvaltning. 

1. I syfte att säkerställa flexibilitet får 
medlemsstaterna begära en överföring av 
högst 10 % av ett programs anslag från 
vilken som helst av fonderna till 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden+, 
Sammanhållningsfonden eller Europeiska 
havs- och fiskerifonden, Asyl-, 
migrations- och integrationsfonden, 
Fonden för inre säkerhet, instrumentet 
för gränsförvaltning och visering, Life-
programmet och Horisont Europa, om 
övervakningskommittén för programmet 
godkänner detta.

2. Överförda medel ska användas i enlighet 
med reglerna för den fond eller det 
instrument till vilken medlen förs över och 
när det gäller överföringar till instrument 
med direkt eller indirekt förvaltning ska 
de användas till förmån för den berörda 
medlemsstaten.

2. Överförda medel ska användas i enlighet 
med reglerna för den fond eller det 
instrument till vilken medlen förs över och 
när det gäller överföringar till Asyl-, 
migrations- och integrationsfonden, 
Fonden för inre säkerhet, instrumentet 
för gränsförvaltning och visering, Life-
programmet och Horisont Europa ska de 
användas till förmån för den berörda 
medlemsstaten.

3. En begäran enligt punkt 1 ska innehålla 
det totala belopp som förs över för varje år 
per fond och per regionkategori i 
förekommande fall, den ska vara 

3. En begäran enligt punkt 1 ska innehålla 
det totala belopp som förs över för varje år 
per fond och per regionkategori i 
förekommande fall, den ska vara 
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vederbörligen motiverad och den ska 
åtföljas av det eller de reviderade 
programmen från vilka medel förs över i 
enlighet med artikel 19, med uppgift om 
till vilken fond eller vilket instrument 
beloppen förs över. 

vederbörligen motiverad sett till den 
komplementaritet och påverkan som ska 
uppnås, och den ska åtföljas av det eller de 
reviderade programmen från vilka medel 
förs över i enlighet med artikel 19, med 
uppgift om till vilken fond eller vilket 
instrument beloppen förs över. 

4. Kommissionen får invända mot en 
begäran om överföring i den relaterade 
programändringen om överföringen skulle 
innebära en risk att målen för det program 
som medlen skulle överföras från inte 
längre kan uppnås. 

4. Kommissionen får invända mot en 
begäran om överföring i den relaterade 
programändringen om överföringen skulle 
innebära en risk att målen för det program 
som medlen skulle överföras från inte 
längre kan uppnås. 

5. Endast medel för kommande kalenderår 
får föras över.

5. Endast medel för kommande kalenderår 
får föras över.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/434

Ändringsförslag 434
Iskra Mihaylova
för ALDE-gruppen

Betänkande A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och 
finansiella regler för dessa fonder
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Förslag till förordning
Artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får begära en 
överföring av högst 5 % av ett programs 
anslag från vilken som helst av fonderna 
till en annan fond med delad förvaltning 
eller till ett instrument med direkt eller 
indirekt förvaltning. 

1. I syfte att säkerställa flexibilitet får 
medlemsstaterna begära en överföring av 
högst 7 % av ett programs anslag från 
vilken som helst av fonderna till 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden+, 
Sammanhållningsfonden eller Europeiska 
havs- och fiskerifonden, Asyl-, 
migrations- och integrationsfonden, 
Fonden för inre säkerhet och 
instrumentet för gränsförvaltning och 
visering, om övervakningskommittén för 
programmet godkänner detta.

2. Överförda medel ska användas i enlighet 
med reglerna för den fond eller det 
instrument till vilken medlen förs över och 
när det gäller överföringar till instrument 
med direkt eller indirekt förvaltning ska 
de användas till förmån för den berörda 
medlemsstaten.

2. Överförda medel ska användas i enlighet 
med reglerna för den fond eller det 
instrument till vilken medlen förs över.

3. En begäran enligt punkt 1 ska innehålla 
det totala belopp som förs över för varje år 
per fond och per regionkategori i 
förekommande fall, den ska vara 
vederbörligen motiverad och den ska 
åtföljas av det eller de reviderade 
programmen från vilka medel förs över i 

3. En begäran enligt punkt 1 ska innehålla 
det totala belopp som förs över för varje år 
per fond och per regionkategori i 
förekommande fall, den ska vara 
vederbörligen motiverad sett till den 
komplementaritet och påverkan som ska 
uppnås, och den ska åtföljas av det eller de 
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enlighet med artikel 19, med uppgift om 
till vilken fond eller vilket instrument 
beloppen förs över. 

reviderade programmen från vilka medel 
förs över i enlighet med artikel 19, med 
uppgift om till vilken fond eller vilket 
instrument beloppen förs över. 

4. Kommissionen får invända mot en 
begäran om överföring i den relaterade 
programändringen om överföringen skulle 
innebära en risk att målen för det program 
som medlen skulle överföras från inte 
längre kan uppnås. 

4. Kommissionen får invända mot en 
begäran om överföring i den relaterade 
programändringen om överföringen skulle 
innebära en risk att målen för det program 
som medlen skulle överföras från inte 
längre kan uppnås. 

5. Endast medel för kommande kalenderår 
får föras över.

5. Endast medel för kommande kalenderår 
får föras över.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/435

Ändringsförslag 435
Iskra Mihaylova
för ALDE-gruppen

Betänkande A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och 
finansiella regler för dessa fonder
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Förslag till förordning
Artikel 104 – punkt 4 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Regler som gäller för transportsektorn 
enligt förordning (EU) [new CEF 
Regulation] ska tillämpas i de särskilda 
ansökningsomgångar som avses i första 
stycket. Fram till den 31 december 2023 
ska urvalet av de projekt som är berättigade 
till finansiering respektera de nationella 
anslagen inom ramen för 
Sammanhållningsfonden när det gäller 70 
% av de medel som förts över till FSE.

Regler som gäller för transportsektorn 
enligt förordning (EU) .../... [den nya FSE-
förordningen] ska tillämpas i de särskilda 
ansökningsomgångar som avses i första 
stycket. Fram till den 31 december 2022 
ska urvalet av de projekt som är berättigade 
till finansiering respektera de nationella 
anslagen inom ramen för 
Sammanhållningsfonden.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/436

Ändringsförslag 436
Iskra Mihaylova
för ALDE-gruppen

Betänkande A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och 
finansiella regler för dessa fonder
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Förslag till förordning
Artikel 104 – punkt 4 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Från och med den 1 januari 2024 ska 
medel som förts över till FSE och som inte 
har anslagits för ett 
transportinfrastrukturprojekt göras 
tillgängliga för alla medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden för att finansiera 
transportinfrastrukturprojekt i enlighet med 
förordning (EU) [the new CEF 
Regulation].

Från och med den 1 januari 2023 ska 
medel som förts över till FSE och som inte 
har anslagits för ett 
transportinfrastrukturprojekt göras 
tillgängliga för alla medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden för att finansiera 
transportinfrastrukturprojekt i enlighet med 
förordning (EU) .../... [den nya FSE-
förordningen]. 

Or. en


