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ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Budgetkontrollutskottet lägger fram följande ändringsförslag för utskottet för regional 

utveckling som ansvarigt utskott: 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Skäl 3a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (3a) För att lyckas med 

sammanhållningspolitiken efter 2020 är 

det avgörande att minska den 

administrativa bördan för stödmottagare 

och förvaltningsmyndigheter, säkra rätt 

balans mellan politikens 

resultatinriktning och övervaknings- och 

kontrollnivån för att öka 

proportionaliteten, införa differentiering i 

genomförandet av programmen och 

förenkla reglerna och förfarandena, vilka 

i dag ofta uppfattas som alltför otydliga. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Skäl 8 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) I en allt mer sammanlänkad värld 

och med tanke på den demografiska 

utvecklingen och migrationsdynamiken är 

det klart att unionens migrationspolitik 

kräver en gemensam strategi som vilar på 

synergier och komplementaritet mellan 

olika finansieringsinstrument. För att 

säkerställa ett sammanhängande, starkt och 

enhetligt stöd för solidaritet och 

ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna 

när det gäller att hantera migrationen bör 

Eruf ge stöd till att underlätta en långsiktig 

integrering av migranter. 

(8) I en allt mer sammanlänkad värld 

och med tanke på den demografiska 

utvecklingen och migrationsdynamiken är 

det klart att unionens migrationspolitik 

kräver en gemensam strategi som vilar på 

synergier och komplementaritet mellan 

olika finansieringsinstrument. För att 

säkerställa ett sammanhängande, starkt och 

enhetligt stöd för solidaritet och 

ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna 

när det gäller att hantera migrationen bör 

Eruf ge stöd till att underlätta en långsiktig 

integrering av migranter och flyktingar. 

Prioritet bör ges åt främjandet av 

sysselsättning och social delaktighet, 

kampen mot fattigdom och 

diskriminering, och investeringar i 
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utbildning, fortbildning och 

lärlingsutbildning. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Skäl 10 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Dessutom bör investeringar genom 

Eruf bidra till att utveckla en heltäckande 

digital infrastruktur för höghastighetsnät 

och främja ren och hållbar multimodal 

mobilitet i städerna. 

(10) Dessutom bör investeringar genom 

Eruf bidra till att utveckla en heltäckande 

digital infrastruktur för höghastighetsnät i 

hela unionen, även på landsbygden, där 

det är en nödvändig resurs för små och 

medelstora företag, och främja ren och 

hållbar multimodal mobilitet i städerna. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Skäl 13a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (13a) Den framtida 

sammanhållningspolitiken måste ta 

vederbörlig hänsyn till och tillhandahålla 

stöd till de regioner i unionen som 

påverkas mest av Förenade kungarikets 

utträde ur unionen, särskilt de som på 

grund av detta kommer att vara belägna 

på unionens yttre sjö- eller landgränser. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Skäl 15a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (15a) Små och medelstora företag och 

mikroföretag är viktiga drivkrafter för 

ekonomisk tillväxt, innovation och 

sysselsättning, och står för 85 % av alla 

nya arbetstillfällen. För närvarande finns 
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det mer än 20 miljoner små och 

medelstora företag i unionen. Dessa 

företag spelar en viktig roll för den 

ekonomiska återhämtningen och 

övergången till en hållbar 

unionsekonomi. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Skäl 16 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) För att på bästa sätt koncentrera 

användningen av begränsade resurser bör 

stöd från Eruf till produktiva investeringar 

inom relevant särskilt mål endast ges till 

mikroföretag samt små och medelstora 

företag i den mening som avses i 

kommissionens rekommendation 

2003/361/EG19, förutom när investeringar 

inbegriper samarbete med små och 

medelstora företag i samband med 

forskning och innovation. 

(16) För att på bästa sätt koncentrera 

användningen av begränsade resurser bör 

stöd från Eruf till produktiva investeringar 

inom relevant särskilt mål endast ges till 

små och medelstora företag i den mening 

som avses i kommissionens 

rekommendation 2003/361/EG19, i syfte att 

förbättra konkurrenskraften och 

lönsamheten för dessa företag, förutom 

när investeringar inbegriper samarbete med 

små och medelstora företag i samband med 

forskning och innovation. 

_________________ _________________ 

19 Kommissionens rekommendation 

2003/361/EG av den 6 maj 2003 om 

definitionen av mikroföretag samt små och 

medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, 

s. 36). 

19 Kommissionens rekommendation 

2003/361/EG av den 6 maj 2003 om 

definitionen av mikroföretag samt små och 

medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, 

s. 36). 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Skäl 22a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (22a) För att säkerställa ett snabbt och 

effektivt genomförande bör alla 

förfaranden för övervakning, resultat och 

kontroll vara proportionella och 

förenklade både med tanke på 

förvaltningsmyndigheterna och 
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stödmottagarna. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning 

Skäl 23 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(23) I enlighet med punkterna 22 och 23 

i det interinstitutionella avtalet om bättre 

lagstiftning av den 13 april 2016 finns det 

ett behov av att utvärdera fonderna på 

grundval av den information som samlats 

på basis av särskilda krav på övervakning 

och samtidigt undvika överreglering och 

administrativa bördor, särskilt för 

medlemsstaterna. Dessa krav kan i 

förekommande fall innefatta mätbara 

indikatorer som kan användas som 

utgångspunkt för utvärdering av fondernas 

praktiska genomslag. 

(23) I enlighet med punkterna 22 och 23 

i det interinstitutionella avtalet om bättre 

lagstiftning av den 13 april 2016 finns det 

ett behov av att utvärdera fonderna på 

grundval av den information som samlats 

på basis av särskilda krav på övervakning 

och samtidigt undvika överreglering och 

administrativa bördor, särskilt för 

medlemsstaterna. Dessa krav bör i 

möjligaste mån innefatta mätbara 

indikatorer som kan användas som 

utgångspunkt för utvärdering av fondernas 

praktiska genomslag. 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 1 – led a – led -iva (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 iva) modernisera och förnya den 

offentliga förvaltningen, skyddet av 

immateriella rättigheter och stödja små 

och medelstora företags konkurrenskraft, 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. I enlighet med rapporteringskravet i 

artikel [38.3 e i] i budgetförordningen ska 

kommissionen informera 

Europaparlamentet och rådet om 

3. I enlighet med rapporteringskravet i 

artikel [38.3 e i] i budgetförordningen ska 

kommissionen informera 

Europaparlamentet och rådet om 
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prestationerna i enlighet med bilaga II. prestationerna och resultaten i enlighet 

med bilaga II genom att rapportera om 

både framsteg och brister och se till att det 

finns en tydlig koppling mellan utgifter 

och resultat. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Kommissionen ska ges befogenhet 

att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 13 med avseende på att ändra bilaga 

I i syfte att göra nödvändiga justeringar av 

förteckningen över de indikatorer som 

medlemsstaterna ska använda och för att 

ändra bilaga II i syfte att göra nödvändiga 

justeringar av den information om 

prestationerna som ska lämnas till 

Europaparlamentet och rådet. 

4. Kommissionen ska ges befogenhet 

att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 13 med avseende på att ändra bilaga 

I i syfte att göra relevanta och motiverade 

justeringar av förteckningen över de 

indikatorer som medlemsstaterna ska 

använda och för att ändra bilaga II, vid 

behov, i syfte att tillhandahålla 

Europaparlamentet och rådet mer 

kvalitativa och kvantitativa uppgifter om 
prestationer och resultat i förhållande till 

de överenskomna målen. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 4a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. Kommissionen ska tillhandahålla 

Europaparlamentet och rådet tillförlitlig 

information om kvaliteten på de 

prestationsuppgifter som använts. 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Minst 6 % av Eruf-medlen på nationell Minst 6 % av Eruf-medlen på nationell 
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nivå inom målet Investering för 

sysselsättning och tillväxt som har 

öronmärkts för annat än tekniskt stöd ska 

tilldelas hållbar stadsutveckling i form av 

lokalt ledd utveckling, integrerade 

territoriella investeringar eller något annat 

territoriellt verktyg som sorterar under det 

politiska målet PO 5. 

nivå inom målet Investering för 

sysselsättning och tillväxt som har 

öronmärkts för annat än tekniskt stöd ska 

tilldelas hållbar stadsutveckling i form av 

lokalt ledd utveckling, integrerade 

territoriella investeringar eller något annat 

territoriellt verktyg som sorterar under det 

politiska målet PO 5, däribland de 

relevanta målen PO 1 och PO 4. 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Eruf ska också stödja Europeiska 

stadsinitiativet som ska genomföras av 

kommissionen under direkt eller indirekt 

förvaltning. 

Eruf ska också stödja Europeiska 

stadsinitiativet. 

Motivering 

Stadsinitiativet är en exklusiv befogenhet för medlemsstaterna, och subsidiaritetsprincipen 

måste garanteras. 

 

 


