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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet lägger fram följande ändringsförslag för utskottet för regional 
utveckling som ansvarigt utskott:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) När projekt väljs ut måste man se 
till att detta görs på ett resultatdrivet sätt.
Medlemsstaterna måste därför kunna 
jämföra finansieringsansökningarna och 
utvärdera resultaten på grundval av de 
relevanta indikatorer som ingår i 
projektet. Projekten bör väljas ut genom 
en direkt jämförelse mellan 
ansökningarna, utan att tillämpa först till 
kvarn-principen.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Mekanismerna för att knyta 
unionens finansieringsstrategier närmare 
till unionens ekonomiska styrning bör 
förbättras ytterligare, så att kommissionen 
kan lägga fram ett förslag till rådet om att 
helt eller delvis hålla inne åtagandena till 
ett eller flera program i den berörda 
medlemsstaten, om medlemsstaten 
underlåter att vidta effektiva åtgärder 
beträffande den ekonomiska styrningen. 
För att säkerställa ett enhetligt 
genomförande och med hänsyn till 
omfattningen av de ekonomiska effekterna 
av åtgärder som ska genomföras, bör 
genomförandebefogenheter ges till rådet, 

(20) Mekanismerna för att knyta 
unionens finansieringsstrategier närmare 
till unionens ekonomiska styrning bör 
förbättras ytterligare, så att kommissionen 
kan lägga fram ett förslag till rådet om att 
helt eller delvis hålla inne åtagandena till 
ett eller flera program i den berörda 
medlemsstaten, om medlemsstaten 
underlåter att vidta effektiva åtgärder 
beträffande den ekonomiska styrningen. 
För att säkerställa ett enhetligt 
genomförande och med hänsyn till 
omfattningen av de ekonomiska effekterna 
av åtgärder som ska genomföras, bör 
genomförandebefogenheter ges till rådet, 
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som bör agera på grundval av ett förslag 
från kommissionen. För att underlätta 
fattandet av beslut som är nödvändiga för 
att säkerställa effektiva åtgärder 
beträffande den ekonomiska styrningen bör 
omröstning med omvänd kvalificerad 
majoritet användas.

som bör agera på grundval av ett förslag 
från kommissionen och efter samråd med 
Europaparlamentet. För att underlätta 
fattandet av beslut som är nödvändiga för 
att säkerställa effektiva åtgärder 
beträffande den ekonomiska styrningen bör 
omröstning med omvänd kvalificerad 
majoritet användas.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att granska programmens 
resultat bör medlemsstaterna inrätta 
övervakningskommittéer. För Eruf, ESF+ 
och Sammanhållningsfonden bör de årliga 
genomföranderapporterna ersättas med en 
årlig strukturerad politisk dialog baserad på 
de senaste uppgifterna om genomförandet 
av programmet som medlemsstaten 
tillhandahåller.

(27) För att granska programmens 
resultat bör medlemsstaterna på ett öppet 
sätt inrätta övervakningskommittéer. För 
Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden 
bör de årliga genomföranderapporterna 
ersättas med en årlig strukturerad politisk 
dialog baserad på de senaste uppgifterna 
om genomförandet av programmet som 
medlemsstaten tillhandahåller.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) För att schablonbelopp ska kunna 
tillämpas omedelbart bör alla 
schablonsatser som fastställs av 
medlemsstaterna under perioden 2014–
2020 på grundval av en rättvis, skälig och 
verifierbar beräkningsmetod fortsätta att 
användas för liknande insatser som får stöd 
enligt denna förordning utan krav på en ny 
beräkningsmetod.

(35) För att schablonbelopp ska kunna 
tillämpas omedelbart bör alla 
schablonsatser som fastställs av 
medlemsstaterna under perioden 2014–
2020 på grundval av en rättvis, skälig och 
verifierbar beräkningsmetod fortsätta att 
användas för liknande insatser som får stöd 
enligt denna förordning utan krav på en ny 
beräkningsmetod, men med beaktande av 
inflationen.

Ändringsförslag 5
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Förslag till förordning
Skäl 45a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45a) För att kunna bekämpa 
gränsöverskridande bedrägerier i 
samband med programmen behövs det ett 
fast och effektivt system för utbyte av 
information genom ömsesidigt 
administrativt stöd mellan behöriga 
myndigheter, så att det blir möjligt att 
dubbelkolla överföringar mellan två eller 
flera medlemsstater och på så sätt 
säkerställa en horisontell och 
övergripande metod för att skydda 
medlemsstaternas ekonomiska intressen.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) Kraven på kontroller och revisioner 
bör kunna minskas om det finns garantier 
för att programmet har fungerat 
ändamålsenligt under de senaste två på 
varandra följande åren, eftersom det visar 
att fonderna genomförs på ett 
ändamålsenligt och resurseffektivt sätt 
under en längre tid.

(52) Kraven på kontroller och revisioner 
bör kunna minskas om det finns garantier 
för att programmet har fungerat 
ändamålsenligt under de senaste två på 
varandra följande åren, eftersom det visar 
att fonderna genomförs på ett 
ändamålsenligt och resurseffektivt sätt 
under en längre tid, samtidigt som man ska 
upprätthålla möjligheten att göra 
slumpvisa och oannonserade kontroller.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58) Medlemsstaterna bör också 
förebygga, upptäcka och effektivt beivra 
eventuella oriktigheter, inklusive bedrägeri 
som begås av stödmottagarna. I enlighet 

(58) Medlemsstaterna bör också 
förebygga, upptäcka och effektivt beivra 
eventuella oriktigheter, inklusive bedrägeri 
som begås av stödmottagarna. I enlighet 
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med förordning (EU, Euratom) nr 
883/201318 och förordningarna (Euratom, 
EG) nr 2988/9519 och nr 2185/9620 får 
dessutom Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) utföra 
utredningar, inbegripet kontroller på plats 
och inspektioner, i syfte att fastställa om 
det har förekommit bedrägeri, korruption 
eller annan olaglig verksamhet som 
påverkar unionens ekonomiska intressen. I 
enlighet med förordning (EU) 2017/193921

får Europeiska åklagarmyndigheten utreda 
och lagföra bedrägeri och annan brottslig 
verksamhet som påverkar unionens 
ekonomiska intressen, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2017/137122 om bekämpande genom 
straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri 
som riktar sig mot unionens finansiella 
intressen. Medlemsstaterna bör vidta 
nödvändiga åtgärder så att alla personer 
eller enheter som tar emot medel från 
unionen samarbetar till fullo för att skydda 
unionens ekonomiska intressen, beviljar 
kommissionen, Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning, Europeiska 
åklagarmyndigheten och Europeiska 
revisionsrätten de rättigheter och den 
tillgång som krävs och säkerställer att 
tredje parter som är involverade i 
förvaltningen av medel från unionen 
beviljar likvärdiga rättigheter. 
Medlemsstaterna bör rapportera till 
kommissionen om upptäckta oriktigheter, 
inklusive bedrägerier, och om 
uppföljningen av dessa samt om 
uppföljningen av Olafs utredningar.

med förordning (EU, Euratom) nr 
883/201318 och förordningarna (Euratom, 
EG) nr 2988/9519 och nr 2185/9620 får 
dessutom Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) utföra 
utredningar, inbegripet kontroller på plats 
och inspektioner, i syfte att fastställa om 
det har förekommit bedrägeri, korruption 
eller annan irreguljär verksamhet som 
påverkar unionens ekonomiska intressen. I 
enlighet med förordning (EU) 2017/193921

får Europeiska åklagarmyndigheten utreda 
och lagföra bedrägeri och annan brottslig 
verksamhet som påverkar unionens 
ekonomiska intressen, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2017/137122 om bekämpande genom 
straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri 
som riktar sig mot unionens finansiella 
intressen. Medlemsstaterna bör vidta 
nödvändiga åtgärder så att alla personer 
eller enheter som tar emot medel från 
unionen samarbetar till fullo för att skydda 
unionens ekonomiska intressen, beviljar 
kommissionen, Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning, Europeiska 
åklagarmyndigheten och Europeiska 
revisionsrätten de rättigheter och den 
tillgång som krävs och säkerställer att 
tredje parter som är involverade i 
förvaltningen av medel från unionen 
beviljar likvärdiga rättigheter. 
Medlemsstaterna bör rapportera till 
kommissionen om upptäckta oriktigheter, 
inklusive bedrägerier, och om 
uppföljningen av dessa samt om 
uppföljningen av Olafs utredningar.

_________________ _________________

18 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av 
den 11 september 2013 om utredningar 
som utförs av Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) och om 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och 
rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 
(EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

18 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av 
den 11 september 2013 om utredningar 
som utförs av Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) och om 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och 
rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 
(EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

19 Rådets förordning (EG, Euratom) 19 Rådets förordning (EG, Euratom) 
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nr 2988/95 av den 18 december 1995 om 
skydd av Europeiska gemenskapernas 
finansiella intressen (EGT L 312, 
23.12.1995, s. 1).

nr 2988/95 av den 18 december 1995 om 
skydd av Europeiska gemenskapernas 
finansiella intressen (EGT L 312, 
23.12.1995, s. 1).

20 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 
2185/96 av den 11 november 1996 om de 
kontroller och inspektioner på platsen som 
kommissionen utför för att skydda 
Europeiska gemenskapernas finansiella 
intressen mot bedrägerier och andra 
oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 
2).

20 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 
2185/96 av den 11 november 1996 om de 
kontroller och inspektioner på platsen som 
kommissionen utför för att skydda 
Europeiska gemenskapernas finansiella 
intressen mot bedrägerier och andra 
oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 
2).

21 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av 
den 12 oktober 2017 om genomförande av 
fördjupat samarbete om inrättande av 
Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 
283, 31.10.2017, s. 1).

21 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av 
den 12 oktober 2017 om genomförande av 
fördjupat samarbete om inrättande av 
Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 
283, 31.10.2017, s. 1).

22 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om 
bekämpande genom straffrättsliga 
bestämmelser av bedrägeri som riktar sig 
mot unionens finansiella intressen (EUT L 
198, 28.7.2017, s. 29).

22 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om 
bekämpande genom straffrättsliga 
bestämmelser av bedrägeri som riktar sig 
mot unionens finansiella intressen (EUT L 
198, 28.7.2017, s. 29).

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 70

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(70) Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet av den 13 april 
2016 om bättre lagstiftning. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 

(70) Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför öppna och 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå, och att 
dessa samråd genomförs i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella avtalet 
om bättre lagstiftning av den 13 april 
2016. För att säkerställa lika stor 
delaktighet i förberedelsen av delegerade 
akter erhåller Europaparlamentet och rådet 
alla handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
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akter. akter.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) outputindikator: en indikator som 
mäter de specifika produkterna av 
interventionen.

(12) outputindikator: en kvalitativ eller 
kvantitativ indikator som mäter de 
specifika produkterna av interventionen.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) resultatindikator: en indikator som 
mäter de kortsiktiga effekterna av de 
interventioner som stöds, med särskild 
hänvisning till direkta mottagare, målgrupp 
eller infrastrukturanvändare.

(13) resultatindikator: en kvalitativ eller 
kvantitativ indikator som mäter de 
kortsiktiga effekterna av de interventioner 
som stöds, med särskild hänvisning till 
direkta mottagare, målgrupp eller 
infrastrukturanvändare.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Enligt principen om flernivåstyre 
ska medlemsstaten låta de parterna delta i 
utarbetandet av 
partnerskapsöverenskommelserna och vid 
utformningen och genomförandet av 
programmen, bland annat genom att delta i 
övervakningskommittéerna i enlighet med 
artikel 34.

2. Enligt principen om flernivåstyre 
ska medlemsstaten respektera och låta de 
parterna delta i utarbetandet av 
partnerskapsöverenskommelserna och vid 
utformningen och genomförandet av 
programmen, bland annat genom att delta i 
övervakningskommittéerna i enlighet med 
artikel 34.

Ändringsförslag 12
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet senast den 
31 juli 2020 den delegerade akt som avses 
i punkt 3 i denna artikel, om en europeisk 
uppförandekod för partnerskap. Den 
delegerade akten ska inte fastställa ett 
tillämpningsdatum som är tidigare än 
datumet för dess antagande.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. En överträdelse av en skyldighet 
för medlemsstaterna, antingen enligt 
denna artikel eller enligt en delegerad 
förordning (EU) nr 240/2014, utgör inte 
en oegentlighet som leder till en finansiell 
korrigering i enlighet med artikel 98.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Minst en gång om året ska 
kommissionen samråda med de 
organisationer som företräder parterna på 
unionsnivå om genomförandet av 
programmen.

4. Minst en gång om året ska 
kommissionen samråda med de 
organisationer som företräder parterna på 
unionsnivå om genomförandet av 
programmen, och ska rapportera om 
resultatet till Europaparlamentet och 
rådet.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
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Artikel 8 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) De belopp som ska ges som bidrag 
till InvestEU, per fond och per 
regionkategori.

(e) I motiverade fall, de belopp som 
ska ges som bidrag till InvestEU, per fond 
och per regionkategori.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska bedöma 
partnerskapsöverenskommelsen och dess 
överensstämmelse med den här 
förordningen och med de fondspecifika 
bestämmelserna. Vid sin bedömning ska 
kommissionen särskilt beakta relevanta 
landsspecifika rekommendationer.

1. Kommissionen ska bedöma 
partnerskapsöverenskommelsen och dess 
överensstämmelse med den här 
förordningen och med de fondspecifika 
bestämmelserna. Vid sin bedömning ska 
kommissionen särskilt beakta relevanta 
landsspecifika rekommendationer och 
respektera principerna om partnerskap 
och flernivåstyre.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Vid oenighet mellan 
kommissionen och en medlemsstat om 
tillämpligheten i ett nödvändigt villkor för 
det specifika målet med ett programs 
prioriteringar eller hur det uppfylls, ska 
kommissionen bevisa tillämpligheten eller 
den bristande uppfyllelsen genom ett 
motiverat yttrande.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 6b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6b. Kommissionen ska utan dröjsmål 
häva innehållandet av mellanliggande 
betalningar tills en prioritering om en 
medlemsstat har genomfört åtgärder för 
att uppfylla de nödvändiga villkor som är 
tillämpliga på det berörda programmet 
och som inte var uppfyllda vid tidpunkten 
för kommissionens beslut om 
innehållande. Den ska också utan 
dröjsmål häva innehållandet om det 
berörda förhandsvillkoret inte längre är 
relevant till följd av en ändring av det 
program som hänför sig till den berörda 
prioriteringen.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Betydelsen av de indikatorer som 
ännu inte har tillämpats.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om medlemsstaten underlåter att 
vidta ändamålsenliga åtgärder som svar 
på en begäran som gjorts i enlighet med 
punkt 1, inom de tidsfrister som fastställs i 
punkterna 3 och 4, får kommissionen helt 
eller delvis hålla inne betalningarna till 
de berörda programmen eller 
prioriteringarna i enlighet med artikel 91.

utgår

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
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Artikel 15 – punkt 7 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska föreslå för rådet att helt 
eller delvis hålla inne åtagandena eller 
betalningarna för ett eller flera av en 
medlemsstats program i följande fall:

Kommissionen ska föreslå för rådet att helt 
eller delvis hålla inne åtagandena för ett 
eller flera av en medlemsstats program i 
följande fall:

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innehållande av åtaganden bör 
prioriteras, betalningar ska endast hållas 
om det behövs omedelbara åtgärder 
begärs och vid betydande överträdelser. 
Innehållandet av betalningar ska göras 
vid betalningsansökningar som lämnats 
in för de berörda programmen efter det 
datum då beslutet om innehållande 
fattades.

utgår

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett förslag från kommissionen om 
innehållande av åtaganden ska betraktas 
som antaget av rådet om inte rådet genom 
en genomförandeakt beslutar att förkasta 
förslaget med kvalificerad majoritet inom 
en månad från det att kommissionen lagt 
fram sitt förslag.

Ett förslag från kommissionen om 
innehållande av åtaganden ska betraktas 
som antaget av rådet om inte rådet genom 
en genomförandeakt beslutar att förkasta 
förslaget med kvalificerad majoritet inom 
tre månader från det att kommissionen lagt 
fram sitt förslag.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 8 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rådet ska genom en genomförandeakt 
anta ett beslut om ett förslag från 
kommissionen som avses i punkt 7 i 
samband med innehållande av 
betalningar.

utgår

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Omfattningen och nivån på det 
innehållande av åtaganden eller 
betalningar som ska göras ska vara 
proportionella, respektera principen om 
likabehandling av medlemsstater samt ta 
hänsyn till de ekonomiska och sociala 
förhållandena i den berörda medlemsstaten, 
särskilt när det gäller nivån av arbetslöshet, 
fattigdom och social utestängning i den 
berörda medlemsstaten i förhållande till 
unionens genomsnitt och effekterna av 
innehållandet på den berörda 
medlemsstatens ekonomi. Särskild hänsyn 
ska tas till effekterna av innehållandet på 
program som är viktiga för att åtgärda 
negativa ekonomiska och sociala 
förhållanden.

9. Omfattningen och nivån på det 
innehållande av åtaganden som ska göras 
ska vara proportionella, respektera 
principen om likabehandling av 
medlemsstater samt ta hänsyn till de 
ekonomiska och sociala förhållandena i 
den berörda medlemsstaten, särskilt när det 
gäller nivån av arbetslöshet, fattigdom och 
social utestängning i den berörda 
medlemsstaten i förhållande till unionens 
genomsnitt och effekterna av innehållandet 
på den berörda medlemsstatens ekonomi. 
Särskild hänsyn ska tas till effekterna av 
innehållandet på program som är viktiga 
för att åtgärda negativa ekonomiska och 
sociala förhållanden.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 10 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid fortsatt bristande efterlevnad får
innehållandet av åtaganden överskrida de 
gränser som anges i första stycket.

Vid fortsatt bristande efterlevnad för
innehållandet av åtaganden fördubblas de 
maximala procentsatser som anges som 
tak i första stycket.

Ändringsförslag 27
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 11 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett beslut om att häva innehållandet av 
betalningar ska fattas av rådet på förslag 
av kommissionen, om de tillämpliga 
villkoren i första stycket är uppfyllda.

utgår

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11a. Det förfarande som anges i 
punkterna 7–11 ska endast tillämpas om

a) ekonomiska styrningsverktyg 
redan har använts,

b) dessa verktyg har visat sig 
otillräckliga för att förbättra den 
makroekonomiska och skattemässiga 
stabiliteten, och

c) en av de situationer som anges i 
stycke 7 a–e äventyrar de 
sammanhållningspolitiska utgifterna i 
den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 12 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska hålla 
Europaparlamentet informerat om 
genomförandet av denna artikel. I 
synnerhet ska kommissionen, om ett av 
villkoren i punkt 7 uppfylls för en 
medlemsstat, omedelbart informera 
Europaparlamentet och lämna uppgifter om 
de fonder och program som skulle kunna 

Kommissionen ska hålla 
Europaparlamentet informerat om 
genomförandet av denna artikel. I 
synnerhet ska kommissionen, om ett av 
villkoren i punkt 7 uppfylls för en 
medlemsstat, omedelbart informera 
Europaparlamentet och lämna en 
motivering för sitt förslag samt uppgifter 
om de fonder och program som skulle 
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bli föremål för innehållande av åtaganden. kunna bli föremål för innehållande av 
åtaganden, liksom om de förväntade 
effekterna av detta innehållande för 
medlemsstatens ekonomi i syfte att föra en 
strukturerad dialog för att säkerställa en 
meningsfull debatt och underlätta en 
öppen genomförandeprocess. 
Kommissionen ska informera 
Europaparlamentet innan den lägger 
fram ett förslag om innehållande av 
åtaganden.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 12 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaparlamentet kan inbjuda 
kommissionen till en strukturerad dialog 
om tillämpningen av denna artikel, med 
beaktande av överföringen av den 
information som avses i första stycket.

utgår

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 12 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska överlämna förslaget om 
innehållande av åtaganden eller förslaget 
om att häva ett sådant innehållande till 
Europaparlamentet och rådet.

Kommissionen ska överlämna förslaget om 
innehållande av åtaganden eller förslaget 
om att häva ett sådant innehållande till 
Europaparlamentet och rådet omedelbart 
efter antagandet och med en motivering 
till förslaget.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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13. Punkterna 1–12 ska inte gälla för 
prioriteringar eller program enligt artikel [4
c v ii] i ESF+-förordningen.

13. Punkterna 1–12 ska inte gälla för 
prioriteringar eller program enligt artikel 
[4.1 xi] i ESF+-förordningen.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) utmaningar som identifieras i 
relevanta landsspecifika rekommendationer 
och andra relevanta rekommendationer 
från unionen till medlemsstaten,

iii) utmaningar som identifieras i 
relevanta landspecifika rekommendationer,

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Led c och d i den här punkten ska inte gälla 
för det särskilda mål som anges i artikel [4 
c vii)] i ESF+-förordningen.

Led c och d i den här punkten ska inte gälla 
för det särskilda mål som anges i artikel 
[4.1 xi)] i ESF+-förordningen.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Eruf, ESF+ och 
Sammanhållningsfonden får gemensamt 
stödja program inom målet Investering för 
sysselsättning och tillväxt.

1. Eruf, ESF+ och 
Sammanhållningsfonden får gemensamt 
stödja program inom målet Investering för 
sysselsättning, tillväxt och social 
inkludering.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För att undvika situationer där 
betalningar hålls inne ska kommissionen 
se till att de medlemsstater och regioner 
där det råder tveksamhet om 
efterlevnaden på grund av bristande 
administrativ kapacitet får tillräckligt 
tekniskt stöd för att förbättra denna 
administrativa kapacitet.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) antalet utvalda insatser, insatsernas 
totala stödberättigande kostnad, bidraget 
från fonderna och de totala 
stödberättigande utgifter som 
stödmottagarna redovisat för den 
förvaltande myndigheten, allt uppdelat per 
interventionstyp,

a) de uppgifter som ska lämnas den 
31 januari, 31 mars, 31 maj, 31 juli, 30 
september och 30 november varje år ska 
innehålla antalet utvalda insatser, 
insatsernas totala stödberättigande kostnad, 
bidraget från fonderna och de totala 
stödberättigande utgifter som 
stödmottagarna redovisat för den 
förvaltande myndigheten, allt uppdelat per 
interventionstyp,

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) värdena för output- och 
resultatindikatorer för de utvalda insatserna 
och värden som uppnåtts genom insatserna.

b) endast de uppgifter som ska 
lämnas den 31 maj och 30 november varje 
år ska innehålla värdena för output- och 
resultatindikatorer för de utvalda insatserna 
och värden som uppnåtts genom insatserna

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
övervakningssystemet och uppgifterna om 
indikatorerna är tillförlitliga och av god 
kvalitet.

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
övervakningssystemet och uppgifterna om 
indikatorerna är oberoende, tillförlitliga 
och av god kvalitet.


	1165360SV.docx

