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Ändringsförslag  1 

Mireille D'Ornano 

 

Förslag till förordning 

Skäl 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Enligt artikel 174 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (EUF-

fördraget) ska unionen för att stärka sin 

ekonomiska, sociala och territoriella 

sammanhållning sträva efter att minska 

skillnaderna mellan de olika regionernas 

utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de 

minst gynnade regionerna eller öarna, och 

att särskild uppmärksamhet ägnas 

landsbygdsområden, områden som 

påverkas av strukturomvandlingar och 

regioner med allvarliga och permanenta, 

naturbetingade eller demografiska 

nackdelar. Enligt artikel 175 i EUF-

fördraget ska unionen understödja 

strävandena att uppnå dessa mål genom 

åtgärder som den vidtar genom 

utvecklingssektionen vid Europeiska 

utvecklings- och garantifonden för 

jordbruket, Europeiska socialfonden, 

Europeiska regionala utvecklingsfonden, 

Europeiska investeringsbanken och andra 

instrument. Artikel 322 i EUF-fördraget 

utgör den rättsliga grunden för att anta 

finansiella regler som reglerar förfarandet 

för budgetens upprättande och 

genomförande och redovisningen och 

revisionen av räkenskaperna samt 

kontrollen av de ekonomiska aktörernas 

ansvar. 

(Berör inte den svenska versionen.) 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  2 

Mireille D'Ornano 

 

Förslag till förordning 

Skäl 4 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) De yttersta randområdena och de 

nordliga glesbefolkade områdena bör 

omfattas av särskilda åtgärder och erhålla 

ytterligare finansiering enligt artikel 349 i 

EUF-fördraget och artikel 2 i protokoll nr 6 

fogat till 1994 års anslutningsakt. 

(4) De yttersta randområdena, som är 

särskilt missgynnade på grund av sitt 

geografiska läge och som oftare drabbas 

av naturkatastrofer, och de nordliga 

glesbefolkade områdena bör omfattas av 

särskilda åtgärder och erhålla ytterligare 

finansiering enligt artikel 349 i EUF-

fördraget och artikel 2 i protokoll nr 6 

fogat till 1994 års anslutningsakt. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  3 

Mireille D'Ornano 

 

Förslag till förordning 

Skäl 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) De övergripande principerna i 

artikel 3 i fördraget om Europeiska 

unionen (nedan kallat EU-fördraget) och 

artikel 10 i EUF-fördraget, inbegripet 

principerna om subsidiaritet och 

proportionalitet i artikel 5 i EU-fördraget, 

bör iakttas när fonderna genomförs, med 

hänsyn tagen till unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna. 

Medlemsstaterna bör också iaktta 

skyldigheterna enligt Förenta nationernas 

konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning och säkerställa 

tillgänglighet i enlighet med artikel 9 i 

konventionen och i enlighet med 

unionslagstiftningen om harmoniserade 

tillgänglighetskrav för varor och tjänster. 

Medlemsstaterna och kommissionen bör 

sträva efter att undanröja ojämlikhet och 

främja jämställdhet mellan kvinnor och 

män och integrera ett genusperspektiv, 

samt bekämpa diskriminering på grund av 

kön, ras eller etniskt ursprung, religion 

eller övertygelse, funktionshinder, ålder 

(5) De övergripande principerna i 

artikel 3 i fördraget om Europeiska 

unionen (nedan kallat EU-fördraget) och 

artikel 10 i EUF-fördraget, inbegripet 

principerna om subsidiaritet och 

proportionalitet i artikel 5 i EU-fördraget, 

bör iakttas när fonderna genomförs, med 

hänsyn tagen till unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna. 

Medlemsstaterna uppmanas också iaktta 

skyldigheterna enligt Förenta nationernas 

konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning och säkerställa 

tillgänglighet i enlighet med artikel 9 i 

konventionen och i enlighet med 

unionslagstiftningen om harmoniserade 

tillgänglighetskrav för varor och tjänster. 

Medlemsstaterna och kommissionen bör 

sträva efter att undanröja ojämlikhet och 

främja jämställdhet mellan kvinnor och 

män och integrera ett genusperspektiv, 

samt bekämpa diskriminering på grund av 

kön, ras eller etniskt ursprung, religion 

eller övertygelse, funktionshinder, ålder 
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eller sexuell läggning. Fonderna bör inte 

stödja åtgärder som bidrar till någon form 

av segregering. Målen för fonderna bör 

eftersträvas inom ramen för hållbar 

utveckling och unionens arbete för att 

bevara, skydda och förbättra miljöns 

kvalitet i enlighet med artiklarna 11 och 

191.1 i EUF-fördraget, med hänsyn till 

principen att förorenaren betalar. I syfte att 

skydda den inre marknadens integritet, bör 

verksamhet som gynnar företag följa 

unionens regler om statligt stöd enligt 

artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget. 

eller sexuell läggning. Fonderna bör inte 

stödja åtgärder som bidrar till någon form 

av segregering, oavsett om denna 

segregering fastställs ifråga om skillnader 

som är konstaterade eller antagna. Målen 

för fonderna bör eftersträvas inom ramen 

för hållbar utveckling och unionens arbete 

för att bevara, skydda och förbättra miljöns 

kvalitet i enlighet med artiklarna 11 och 

191.1 i EUF-fördraget, med hänsyn till 

principen att förorenaren betalar. I syfte att 

skydda den inre marknadens integritet, bör 

verksamhet som gynnar företag följa 

unionens regler om statligt stöd enligt 

artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  4 

Davor Škrlec 

 

Förslag till förordning 

Skäl 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) De övergripande principerna i 

artikel 3 i fördraget om Europeiska 

unionen (nedan kallat EU-fördraget) och 

artikel 10 i EUF-fördraget, inbegripet 

principerna om subsidiaritet och 

proportionalitet i artikel 5 i EU-fördraget, 

bör iakttas när fonderna genomförs, med 

hänsyn tagen till unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna. 

Medlemsstaterna bör också iaktta 

skyldigheterna enligt Förenta nationernas 

konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning och säkerställa 

tillgänglighet i enlighet med artikel 9 i 

konventionen och i enlighet med 

unionslagstiftningen om harmoniserade 

tillgänglighetskrav för varor och tjänster. 

Medlemsstaterna och kommissionen bör 

sträva efter att undanröja ojämlikhet och 

främja jämställdhet mellan kvinnor och 

män och integrera ett genusperspektiv, 

(5) De övergripande principerna i 

artiklarna 2 och 3 i fördraget om 

Europeiska unionen (nedan kallat EU-

fördraget) och artiklarna 7–11 i EUF-

fördraget, inbegripet principerna om 

subsidiaritet och proportionalitet i artikel 5 

i EU-fördraget, bör iakttas när fonderna 

genomförs, med hänsyn tagen till unionens 

stadga om de grundläggande rättigheterna. 

Medlemsstaterna bör också iaktta 

skyldigheterna enligt Förenta nationernas 

konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning och säkerställa 

tillgänglighet i enlighet med artikel 9 i 

konventionen och i enlighet med 

unionslagstiftningen om harmoniserade 

tillgänglighetskrav för varor och tjänster. 

Medlemsstaterna och kommissionen bör 

sträva efter att undanröja ojämlikhet och 

främja jämställdhet mellan kvinnor och 

män och integrera ett genusperspektiv, 
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samt bekämpa diskriminering på grund av 

kön, ras eller etniskt ursprung, religion 

eller övertygelse, funktionshinder, ålder 

eller sexuell läggning. Fonderna bör inte 

stödja åtgärder som bidrar till någon form 

av segregering. Målen för fonderna bör 

eftersträvas inom ramen för hållbar 

utveckling och unionens arbete för att 

bevara, skydda och förbättra miljöns 

kvalitet i enlighet med artiklarna 11 och 

191.1 i EUF-fördraget, med hänsyn till 

principen att förorenaren betalar. I syfte att 

skydda den inre marknadens integritet, bör 

verksamhet som gynnar företag följa 

unionens regler om statligt stöd enligt 

artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget. 

samt bekämpa diskriminering på grund av 

kön, ras eller etniskt ursprung, religion 

eller övertygelse, funktionshinder, ålder 

eller sexuell läggning. Fonderna bör inte 

stödja åtgärder som bidrar till någon form 

av segregering. Målen för fonderna bör 

eftersträvas inom ramen för hållbar 

utveckling och unionens arbete för att 

bevara, skydda och förbättra miljöns 

kvalitet och bekämpa klimatförändringar 

i enlighet med artiklarna 11 och 191.1 i 

EUF-fördraget, med hänsyn till principen 

att förorenaren betalar. I syfte att skydda 

den inre marknadens integritet, bör 

verksamhet som gynnar företag följa 

unionens regler om statligt stöd enligt 

artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  5 

Mireille D'Ornano 

 

Förslag till förordning 

Skäl 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Om en tidsfrist fastställs för 

kommissionen för åtgärder mot 

medlemsstaterna, bör kommissionen 

beakta alla uppgifter och handlingar som 

krävs på ett snabbt och effektivt sätt. Om 

inlagor från medlemsstaterna är 

ofullständiga eller inte uppfyller kraven i 

den här förordningen och i de 

fondspecifika förordningarna, så att 

kommissionen inte kan vidta 

välinformerade åtgärder, bör tidsfristen 

senareläggas till dess att medlemsstaterna 

uppfyller de föreskrivna kraven. 

(7) Om en tidsfrist fastställs för 

kommissionen för åtgärder mot 

medlemsstaterna, bör kommissionen 

beakta alla uppgifter och handlingar som 

krävs på ett snabbt och effektivt sätt. Om 

inlagor från medlemsstaterna är 

ofullständiga eller inte uppfyller kraven i 

den här förordningen och i de 

fondspecifika förordningarna, så att 

kommissionen inte kan vidta 

välinformerade åtgärder, bör tidsfristen 

senareläggas till dess att medlemsstaterna 

är i stånd att uppfylla de föreskrivna 

kraven. 

Or. fr 
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Ändringsförslag  6 

Mireille D'Ornano 

 

Förslag till förordning 

Skäl 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) I syfte att bidra till unionens 

prioriteringar bör fonderna inrikta sitt stöd 

på ett begränsat antal politiska mål i 

enlighet med de fondspecifika uppdragen 

och de fördragsfästa målen. De politiska 

målen för Amif, ISF och instrumentet för 

gränsförvaltning och visering bör 

fastställas i de fondspecifika 

förordningarna. 

(8) I syfte att bidra till unionens 

prioriteringar och möjliggöra en rättvis 

och effektiv åtgärd bör fonderna inrikta sitt 

stöd på ett begränsat antal politiska mål i 

enlighet med de fondspecifika uppdragen 

och de fördragsfästa målen. De politiska 

målen för Amif, ISF och instrumentet för 

gränsförvaltning och visering bör 

fastställas i de fondspecifika 

förordningarna. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  7 

Davor Škrlec 

 

Förslag till förordning 

Skäl 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) Med tanke på betydelsen av att 

motverka klimatförändringar i enlighet 

med unionens åtagande att genomföra 

Parisavtalet och Förenta nationernas mål 

för hållbar utveckling bör fonderna bidra 

till att integrera klimatåtgärder i den 

normala verksamheten och nå det 

övergripande målet att 25 % av unionens 

budget ska anslås till stöd för klimatmålen. 

(9) Med tanke på betydelsen av att 

motverka klimatförändringar och för att 

bidra till finansieringen av nödvändiga 

åtgärder på europeisk, nationell och lokal 

nivå i syfte att fullgöra unionens åtagande 

att genomföra Parisavtalet och Förenta 

nationernas mål för hållbar utveckling bör 

fonderna bidra till att integrera 

klimatåtgärder i den normala verksamheten 

och nå det övergripande målet att minst 30 

% av unionens budget ska anslås till stöd 

för klimatmålen. 

Or. en 
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Ändringsförslag  8 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Förslag till förordning 

Skäl 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) Med tanke på betydelsen av att 

motverka klimatförändringar i enlighet 

med unionens åtagande att genomföra 

Parisavtalet och Förenta nationernas mål 

för hållbar utveckling bör fonderna bidra 

till att integrera klimatåtgärder i den 

normala verksamheten och nå det 

övergripande målet att 25 % av unionens 

budget ska anslås till stöd för klimatmålen. 

(9) Med tanke på betydelsen av att 

motverka klimatförändringar i enlighet 

med unionens klimatmål och dess 

åtagande att genomföra Parisavtalet och 

Förenta nationernas mål för hållbar 

utveckling bör fonderna bidra till att 

integrera klimatåtgärder i den normala 

verksamheten och nå det övergripande 

målet att 30 % av unionens budget ska 

anslås till stöd för klimatmålen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  9 

Davor Škrlec 

 

Förslag till förordning 

Skäl 9a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (9a) Enligt Europeiska revisionsrättens 

rekommendationer bör mekanismer för 

klimatintegrering och klimatsäkring skilja 

mellan begränsning och anpassning och 

genomföras på förhand i alla program- 

och planeringsprocesser snarare än bara 

noteras i efterhand. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  10 

Davor Škrlec 

 

Förslag till förordning 

Skäl 12 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) På unionsnivå är den europeiska 

planeringsterminen för samordning av den 

ekonomiska politiken ramen för att utpeka 

nationella reformprioriteringar och 

övervaka genomförandet av dem. 

Medlemsstaterna tar fram sina egna 

nationella fleråriga investeringsstrategier 

till stöd för dessa reformprioriteringar. 

Dessa strategier bör läggas fram samtidigt 

med de årliga nationella 

reformprogrammen för att ange och 

samordna de prioriterade 

investeringsprojekt som bör få stöd med 

nationell finansiering och 

unionsfinansiering. De bör också bidra till 

att unionsfinansieringen används på ett 

enhetligt sätt och maximera det finansiella 

stödets mervärde, särskilt vad gäller stöd 

från fonderna, den europeiska 

investeringsstabiliseringsfunktionen och 

InvestEU. 

(12) På unionsnivå är den europeiska 

planeringsterminen för samordning av den 

ekonomiska politiken ramen för att utpeka 

nationella reformprioriteringar och 

övervaka genomförandet av dem. 

Medlemsstaterna tar fram sina egna 

nationella fleråriga investeringsstrategier 

till stöd för dessa reformprioriteringar. 

Dessa strategier bör läggas fram samtidigt 

med de årliga nationella 

reformprogrammen för att ange och 

samordna de prioriterade 

investeringsprojekt som bör få stöd med 

nationell finansiering och 

unionsfinansiering och för att undvika 

sådant som strider mot unionens 

prioriteringar, inbegripet unionens 

åtaganden att genomföra Parisavtalet. De 

bör också bidra till att unionsfinansieringen 

används på ett enhetligt sätt och maximera 

det finansiella stödets mervärde, särskilt 

vad gäller stöd från fonderna, den 

europeiska 

investeringsstabiliseringsfunktionen och 

InvestEU. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  11 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Förslag till förordning 

Skäl 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) På unionsnivå är den europeiska 

planeringsterminen för samordning av den 

ekonomiska politiken ramen för att utpeka 

nationella reformprioriteringar och 

övervaka genomförandet av dem. 

Medlemsstaterna tar fram sina egna 

nationella fleråriga investeringsstrategier 

(12) På unionsnivå är den europeiska 

planeringsterminen för samordning av den 

ekonomiska politiken ramen för att utpeka 

nationella reformprioriteringar och 

övervaka genomförandet av dem. 

Medlemsstaterna tar fram sina egna 

nationella fleråriga investeringsstrategier 
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till stöd för dessa reformprioriteringar. 

Dessa strategier bör läggas fram samtidigt 

med de årliga nationella 

reformprogrammen för att ange och 

samordna de prioriterade 

investeringsprojekt som bör få stöd med 

nationell finansiering och 

unionsfinansiering. De bör också bidra till 

att unionsfinansieringen används på ett 

enhetligt sätt och maximera det finansiella 

stödets mervärde, särskilt vad gäller stöd 

från fonderna, den europeiska 

investeringsstabiliseringsfunktionen och 

InvestEU. 

till stöd för dessa reformprioriteringar. 

Dessa strategier bör läggas fram samtidigt 

med de årliga nationella 

reformprogrammen för att ange och 

samordna de prioriterade 

investeringsprojekt som bör få stöd med 

nationell finansiering och 

unionsfinansiering. De bör också bidra till 

att unionsfinansieringen används på ett 

enhetligt sätt och till att fasa ut 

miljöskadliga subventioner och maximera 

det finansiella stödets mervärde, särskilt 

vad gäller stöd från fonderna, den 

europeiska 

investeringsstabiliseringsfunktionen och 

InvestEU. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  12 

Davor Škrlec 

 

Förslag till förordning 

Skäl 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) Medlemsstaterna bör ta hänsyn till 

innehållet i sina utkast till nationella 

energi- och klimatplaner, som ska utarbetas 

enligt förordningen om styrningen av 

energiunionen14, och resultatet av den 

process som leder till att unionen 

rekommendationer om dessa planer, 

program, liksom för de finansiella behoven 

för koldioxidsnåla investeringar. 

(14) Medlemsstaterna bör visa hur 

innehållet i deras integrerade nationella 

energi- och klimatplaner, som ska utarbetas 

enligt förordningen om styrningen av 

energiunionen14, och resultatet av den 

process som leder till unionens 

rekommendationer om dessa planer, 

beaktas i medlemsstaternas program, 

särskilt när det gäller de finansiella 

behoven för de koldioxidsnåla 

investeringar som krävs för att nå 

Parisavtalets mål. Under 

programperioden 2021–2027 bör 

medlemsstaterna regelbundet rapportera 

till övervakningskommittén och 

kommissionen om läget i programmen för 

de integrerade nationella energi- och 

klimatplanerna. Under en halvtidsöversyn 

bör medlemsstaterna bland annat titta på 

om programmet behöver ändras för att ta 
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itu med eventuella uteblivna resultat och 

öka fondernas bidrag till genomförandet 

av politiken och åtgärderna i de 

integrerade nationella energi- och 

klimatplanerna. 

__________________ __________________ 

14 [Förordning om styrningen av 

energiunionen, om ändring av direktiv 

94/22/EG, direktiv 98/70/EG, direktiv 

2009/31/EG, förordning (EG) nr 663/2009, 

förordning (EG) nr 715/2009, direktiv 

2009/73/EG, rådets direktiv 2009/119/EG, 

direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, 

direktiv 2013/30/EU och rådets direktiv 

(EU) 2015/652 och om upphävande av 

förordning (EU) nr 525/2013, COM(2016) 

759 final/2, 2016/0375 COD] 

14 [Förordning om styrningen av 

energiunionen, om ändring av direktiv 

94/22/EG, direktiv 98/70/EG, direktiv 

2009/31/EG, förordning (EG) nr 663/2009, 

förordning (EG) nr 715/2009, direktiv 

2009/73/EG, rådets direktiv 2009/119/EG, 

direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, 

direktiv 2013/30/EU och rådets direktiv 

(EU) 2015/652 och om upphävande av 

förordning (EU) nr 525/2013, COM(2016) 

759 final/2, 2016/0375 COD] 

Or. en 

 

Ändringsförslag  13 

Mireille D'Ornano 

 

Förslag till förordning 

Skäl 15 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(15) Partnerskapsavtalet, som utarbetas 

av varje medlemsstat, bör vara ett 

strategiskt dokument som ligger till grund 

för förhandlingarna mellan kommissionen 

och den berörda medlemsstaten om 

programmens utformning. För att minska 

den administrativa bördan bör det inte vara 

nödvändigt att ändra partnerskapsavtalen 

under programperioden. För att underlätta 

planeringen och undvika överlappande 

innehåll i programdokumenten bör 

partnerskapsavtalen kunna ingås som en 

del av ett program. 

(15) Partnerskapsavtalet, som utarbetas 

av varje medlemsstat, bör vara ett 

strategiskt dokument som ligger till grund 

för förhandlingarna mellan kommissionen 

och den berörda medlemsstaten om 

programmens utformning. För att minska 

den administrativa bördan, som redan är 

mycket betungande, bör det inte vara 

nödvändigt att ändra partnerskapsavtalen 

under programperioden. För att underlätta 

planeringen och undvika överlappande 

innehåll i programdokumenten bör 

partnerskapsavtalen kunna ingås som en 

del av ett program. 

Or. fr 

 



 

PE627.600v02-00 12/41 AM\1162477SV.docx 

SV 

Ändringsförslag  14 

Mireille D'Ornano 

 

Förslag till förordning 

Skäl 19 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) Medlemsstaterna bör genomföra en 

halvtidsöversyn av alla program som får 

stöd från Eruf, ESF+ och 

Sammanhållningsfonden. Denna översyn 

bör leda till en heltäckande anpassning av 

programmen, med utgångspunkt i 

programmens resultat, och samtidigt ge 

tillfälle att beakta nya utmaningar och 

relevanta landsspecifika rekommendationer 

som utfärdas 2024. Samtidigt bör 

kommissionen 2024 tillsammans med den 

tekniska justeringen för 2025 se över alla 

medlemsstaters totala anslag till det 

sammanhållningspolitiska målet 

Investering för tillväxt och sysselsättning 

för åren 2025, 2026 och 2027 och tillämpa 

den fördelningsmetod som fastställs i den 

relevant grundrättsakten. Denna översyn 

tillsammans med resultatet av 

halvtidsöversynen bör leda till 

programändringar som ändrar 

medelstilldelningen för åren 2025, 2026 

och 2027. 

(19) För att garantera effektiviteten i 

åtgärderna som vidtas bör 

medlemsstaterna genomföra en 

halvtidsöversyn av alla program som får 

stöd från Eruf, ESF+ och 

Sammanhållningsfonden. Denna översyn 

bör leda till en heltäckande anpassning av 

programmen, med utgångspunkt i 

programmens resultat, och samtidigt ge 

tillfälle att beakta nya utmaningar och 

relevanta landsspecifika rekommendationer 

som utfärdas 2024. Samtidigt bör 

kommissionen 2024 tillsammans med den 

tekniska justeringen för 2025 se över alla 

medlemsstaters totala anslag till det 

sammanhållningspolitiska målet 

Investering för tillväxt och sysselsättning 

för åren 2025, 2026 och 2027 och tillämpa 

den fördelningsmetod som fastställs i den 

relevanta grundrättsakten. Denna översyn 

tillsammans med resultatet av 

halvtidsöversynen bör leda till 

programändringar som ändrar 

medelstilldelningen för åren 2025, 2026 

och 2027. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  15 

Davor Škrlec 

 

Förslag till förordning 

Skäl 19 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) Medlemsstaterna bör genomföra en 

halvtidsöversyn av alla program som får 

stöd från Eruf, ESF+ och 

(19) Medlemsstaterna bör genomföra en 

halvtidsöversyn av alla program som får 

stöd från Eruf, ESF+ och 
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Sammanhållningsfonden. Denna översyn 

bör leda till en heltäckande anpassning av 

programmen, med utgångspunkt i 

programmens resultat, och samtidigt ge 

tillfälle att beakta nya utmaningar och 

relevanta landsspecifika rekommendationer 

som utfärdas 2024. Samtidigt bör 

kommissionen 2024 tillsammans med den 

tekniska justeringen för 2025 se över alla 

medlemsstaters totala anslag till det 

sammanhållningspolitiska målet 

Investering för tillväxt och sysselsättning 

för åren 2025, 2026 och 2027 och tillämpa 

den fördelningsmetod som fastställs i den 

relevant grundrättsakten. Denna översyn 

tillsammans med resultatet av 

halvtidsöversynen bör leda till 

programändringar som ändrar 

medelstilldelningen för åren 2025, 2026 

och 2027. 

Sammanhållningsfonden. Denna översyn 

bör leda till en heltäckande anpassning av 

programmen, med utgångspunkt i 

programmens resultat, och samtidigt ge 

tillfälle att beakta nya utmaningar och 

relevanta landsspecifika rekommendationer 

som utfärdas 2024, inbegripet 2024 års 

rapport om tillståndet i energiunionen. 

Samtidigt bör kommissionen 2024 

tillsammans med den tekniska justeringen 

för 2025 se över alla medlemsstaters totala 

anslag till det sammanhållningspolitiska 

målet Investering för tillväxt och 

sysselsättning för åren 2025, 2026 och 

2027 och tillämpa den fördelningsmetod 

som fastställs i den relevanta 

grundrättsakten. Denna översyn 

tillsammans med resultatet av 

halvtidsöversynen bör leda till 

programändringar som ändrar 

medelstilldelningen för åren 2025, 2026 

och 2027. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  16 

Davor Škrlec 

 

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 

utgår 



 

PE627.600v02-00 14/41 AM\1162477SV.docx 

SV 

genomföras bör 

genomförandebefogenheter ges till rådet, 

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. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  17 

Mireille D'Ornano 

 

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, 

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. 

(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 

överväga 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, 

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. 

Or. fr 
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Ändringsförslag  18 

Mireille D'Ornano 

 

Förslag till förordning 

Skäl 21 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(21) Det är nödvändigt att fastställa 

gemensamma krav på programmens 

innehåll, med beaktande av fondernas 

särdrag. Dessa gemensamma krav kan 

kompletteras av fondspecifika regler. 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) [XXX]15 (nedan kallad ETS-

förordningen) bör innehålla särskilda 

bestämmelser om innehållet i programmen 

inom målet Europeiskt territoriellt 

samarbete (Interreg). 

(21) Av uppenbara effektivitets- och 

rättviseskäl är det nödvändigt att fastställa 

gemensamma krav på programmens 

innehåll, med beaktande av fondernas 

särdrag. Dessa gemensamma krav kan 

kompletteras av fondspecifika regler. 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) [XXX]15 (nedan kallad ETS-

förordningen) bör innehålla särskilda 

bestämmelser om innehållet i programmen 

inom målet Europeiskt territoriellt 

samarbete (Interreg). 

__________________ __________________ 

15 Förordning (EU) [...] om särskilda 

bestämmelser för målet Europeiskt 

territoriellt samarbete (Interreg) som stöds 

av Europeiska regionala utvecklingsfonden 

och finansieringsinstrument för yttre 

åtgärder (EUT L ...). 

15 Förordning (EU) [...] om särskilda 

bestämmelser för målet Europeiskt 

territoriellt samarbete (Interreg) som stöds 

av Europeiska regionala utvecklingsfonden 

och finansieringsinstrument för yttre 

åtgärder (EUT L ...). 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  19 

Davor Škrlec 

 

Förslag till förordning 

Skäl 23 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(23) För att stärka den integrerade 

strategin för territoriell utveckling, bör 

investeringar i form av territoriella 

instrument som integrerade territoriella 

investeringar (ITI) och lokalt ledd 

utveckling (LLU) och andra territoriella 

verktyg inom ramen för målet ”Ett Europa 

närmare medborgarna” till stöd för initiativ 

(23) För att stärka den integrerade 

strategin för territoriell utveckling, bör 

investeringar i form av territoriella 

instrument som integrerade territoriella 

investeringar (ITI) och lokalt ledd 

utveckling (LLU) och andra territoriella 

verktyg inom ramen för målet ”Ett Europa 

närmare medborgarna” till stöd för initiativ 
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som utformats av medlemsstaten för 

investeringar inom Eruf grundas på 

regionala och lokala utvecklingsstrategier. 

Vid tillämpningen av integrerade 

territoriella investeringar och territoriella 

verktyg som utformats av medlemsstaterna 

bör vissa minimikrav fastställas för de 

territoriella strategiernas innehåll. Dessa 

territoriella strategier bör utarbetas och 

godkännas under de behöriga 

myndigheternas eller organens ansvar. För 

att säkerställa att de behöriga 

myndigheterna eller organen är delaktiga i 

genomförandet av de territoriella 

strategierna, bör myndigheterna eller 

organen vara ansvariga för urvalet av de 

insatser som ska få stöd, eller delta i detta 

urval. 

som utformats av medlemsstaten för 

investeringar inom Eruf grundas på 

regionala och lokala utvecklingsstrategier. 

Vid tillämpningen av integrerade 

territoriella investeringar och territoriella 

verktyg som utformats av medlemsstaterna 

bör vissa minimikrav fastställas för de 

territoriella strategiernas innehåll. Dessa 

territoriella strategier bör utarbetas och 

godkännas under de behöriga 

myndigheternas eller organens ansvar. För 

att säkerställa att de behöriga 

myndigheterna eller organen är delaktiga i 

genomförandet av de territoriella 

strategierna, bör myndigheterna eller 

organen vara ansvariga för bland annat 

urvalet av de insatser som ska få stöd. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  20 

Mireille D'Ornano 

 

Förslag till förordning 

Skäl 24 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(24) För att bättre ta vara på den lokala 

potentialen är det nödvändigt att stärka och 

underlätta lokalt ledd utveckling. Därvidlag 

bör hänsyn tas till lokala behov och lokal 

potential, samt relevanta sociokulturella 

egenskaper, och strukturförändringar, 

stärkt lokal kapacitet och stimulans av 

innovation bör också ingå. Ett nära 

samarbete och en integrerad användning av 

fonderna för att genomföra strategier för 

lokala utveckling bör stärkas. Lokala 

aktionsgrupper som representerar 

lokalsamhällets intressen bör som 

grundläggande princip vara ansvariga för 

utformningen och genomförandet av lokalt 

ledda strategier för lokal utveckling. I syfte 

att underlätta ett samordnat stöd från olika 

fonder till lokalt ledda strategier för lokal 

(24) För att bättre ta vara på den lokala 

potentialen är det nödvändigt att stärka och 

underlätta lokalt ledd utveckling. Därvidlag 

bör hänsyn tas till lokala behov och lokal 

potential, samt relevanta sociokulturella 

egenskaper, och strukturförändringar, 

stärkt lokal kapacitet och stimulans av 

innovation bör också ingå. Ett nära 

samarbete och en integrerad användning av 

fonderna för att genomföra strategier för 

lokal utveckling bör stärkas. Lokala 

aktionsgrupper som representerar 

lokalsamhällets intressen bör som 

grundläggande princip vara ansvariga för 

utformningen och genomförandet av lokalt 

ledda strategier för lokal utveckling. I syfte 

att underlätta ett samordnat stöd från olika 

fonder till lokalt ledda strategier för lokal 
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utveckling och underlätta genomförandet 

av dem, bör modellen med en 

samordnande fond underlättas. 

utveckling och underlätta genomförandet 

av dem, skulle modellen med en 

samordnande fond kunna övervägas. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  21 

Mireille D'Ornano 

 

Förslag till förordning 

Skäl 25 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(25) För att minska den administrativa 

bördan bör tekniskt bistånd på 

medlemsstaternas initiativ genomföras 

enligt ett schablonbelopp baserat på 

framstegen i genomförandet av 

programmet. Sådant tekniskt stöd kan 

kompletteras med riktade åtgärder för 

administrativ kapacitetsuppbyggnad, där 

metoderna för ersättning inte är 

kostnadsbaserade. Åtgärder och resultat 

samt motsvarande unionsutbetalningar kan 

överenskommas i en färdplan och leda till 

betalningar för praktiska resultat. 

(25) För att minska den administrativa 

bördan, som redan är mycket betungande, 

bör tekniskt bistånd på medlemsstaternas 

initiativ genomföras enligt ett 

schablonbelopp baserat på framstegen i 

genomförandet av programmet. Sådant 

tekniskt stöd kan kompletteras med riktade 

åtgärder för administrativ 

kapacitetsuppbyggnad, där metoderna för 

ersättning inte är kostnadsbaserade. 

Åtgärder och resultat samt motsvarande 

unionsutbetalningar kan överenskommas i 

en färdplan och leda till betalningar för 

praktiska resultat. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  22 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Förslag till förordning 

Skäl 36 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(36) I syfte att öka utnyttjandet av 

medfinansierade miljöinvesteringar bör 

synergier säkerställas med Life-

programmet för miljö och klimatpolitik, 

särskilt genom Lifes strategiska integrerade 

(36) I syfte att öka utnyttjandet av 

medfinansierade miljöinvesteringar bör 

synergier säkerställas med Life-

programmet för miljö och klimatpolitik, 

särskilt genom Lifes strategiska integrerade 



 

PE627.600v02-00 18/41 AM\1162477SV.docx 

SV 

projekt och strategiska naturprojekt. projekt och strategiska naturprojekt. 

Unionen bör se till att stödet från Life-

programmet är förenligt med unionens 

politik och prioriteringar och att det 

kompletterar unionens övriga finansiella 

instrument och samtidigt säkerställa att 

förenklingsåtgärder genomförs. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  23 

Nicola Caputo 

 

Förslag till förordning 

Skäl 36 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(36) I syfte att öka utnyttjandet av 

medfinansierade miljöinvesteringar bör 

synergier säkerställas med Life-

programmet för miljö och klimatpolitik, 

särskilt genom Lifes strategiska integrerade 

projekt och strategiska naturprojekt. 

(36) I syfte att öka utnyttjandet av 

medfinansierade miljöinvesteringar bör 

synergier säkerställas med Life-

programmet för miljö och klimatpolitik, 

särskilt genom Lifes strategiska integrerade 

projekt och strategiska naturprojekt, samt 

komplementaritet med EU:s övriga fonder 

och instrument. 

Or. it 

Ändringsförslag  24 

Mireille D'Ornano 

 

Förslag till förordning 

Skäl 36 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(36) I syfte att öka utnyttjandet av 

medfinansierade miljöinvesteringar bör 

synergier säkerställas med Life-

programmet för miljö och klimatpolitik, 

särskilt genom Lifes strategiska integrerade 

projekt och strategiska naturprojekt. 

(36) I syfte att öka utnyttjandet av 

medfinansierade miljöinvesteringar, och 

kunna uppnå klimatmålen, bör synergier 

säkerställas med Life-programmet för 

miljö och klimatpolitik, särskilt genom 

Lifes strategiska integrerade projekt och 

strategiska naturprojekt. 

Or. fr 
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Ändringsförslag  25 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Förslag till förordning 

Skäl 36a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (36a) De strategiska integrerade 

projektens framgång är beroende av ett 

nära samarbete mellan nationella, 

regionala och lokala myndigheter och 

berörda icke-statliga aktörer. Principerna 

om öppenhet och offentliggörande av 

beslut som rör utarbetandet, 

genomförandet, utvärderingen och 

uppföljningen av projekt bör därför 

tillämpas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  26 

Mireille D'Ornano 

 

Förslag till förordning 

Skäl 41 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(41) Finansieringsinstrument bör inte 

användas för att stödja refinansiering, till 

exempel för att ersätta befintliga låneavtal 

eller andra former av finansiering för 

investeringar som redan fysiskt 

färdigställts eller genomförts den dag då 

investeringsbeslutet fattas, utan i stället för 

att stödja alla typer av nya investeringar i 

enlighet med de politiska målen. 

(41) Finansieringsinstrument bör inte 

under några som helst omständigheter 
användas för att stödja refinansiering, till 

exempel för att ersätta befintliga låneavtal 

eller andra former av finansiering för 

investeringar som redan fysiskt 

färdigställts eller genomförts den dag då 

investeringsbeslutet fattas, utan i stället för 

att stödja alla typer av nya investeringar i 

enlighet med de politiska målen. 

Or. fr 
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Ändringsförslag  27 

Mireille D'Ornano 

 

Förslag till förordning 

Skäl 44 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(44) Under fullständig hänsynstagande 

till de tillämpliga reglerna för statligt stöd 

och offentlig upphandling som klargjordes 

redan under programperioden 2014–2020 

bör de förvaltande myndigheterna ha 

möjlighet att besluta om de lämpligaste 

alternativen för genomförande av 

finansieringsinstrument, för att tillgodose 

regionernas särskilda behov. 

(44) Under fullständigt hänsynstagande 

till de tillämpliga reglerna för statligt stöd 

och offentlig upphandling som klargjordes 

redan under programperioden 2014–2020 

bör de förvaltande myndigheterna ha 

möjlighet att besluta om de lämpligaste 

alternativen för genomförande av 

finansieringsinstrument, för att tillgodose 

regionernas särskilda behov. Detta mål 

kräver viss flexibilitet i regeltillämpningen 

för offentligt stöd. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  28 

Mireille D'Ornano 

 

Förslag till förordning 

Skäl 46 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(46) För att programmen ska kunna 

börja genomföras snabbt bör det vara 

enkelt att ta över genomförandeformerna 

från den föregående programperioden. Det 

datoriserade system som redan inrättades 

för den föregående programperioden, 

anpassat vid behov, bör kunna fortsätta att 

användas, såvida inte ny teknik behövs. 

(46) För att programmen ska kunna 

genomföras snabbt bör det vara enkelt att 

ta över genomförandeformerna från den 

föregående programperioden. Det 

datoriserade system som redan inrättades 

för den föregående programperioden, 

anpassat vid behov, bör kunna fortsätta att 

användas, såvida inte ny teknik behövs. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  29 

Mireille D'Ornano 
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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, detta för att minska 

den administrativa bördan för 

tillsynsmyndigheterna. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  30 

Mireille D'Ornano 

 

Förslag till förordning 

Skäl 55 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(55) För att minska den administrativa 

bördan för både medlemsstaterna och 

kommissionen bör ett obligatoriskt schema 

för kvartalsvisa ansökningar om 

utbetalning fastställas. Kommissionens 

utbetalningar bör fortsätta att vara föremål 

för ett innehållande av 10 % fram till 

utbetalningen av det årliga saldot, då 

kommissionen kan konstatera att 

räkenskaperna är fullständiga, korrekta och 

sanningsenliga. 

(55) För att minska den administrativa 

bördan för både medlemsstaterna och 

kommissionen skulle ett obligatoriskt 

schema för kvartalsvisa ansökningar om 

utbetalning kunna fastställas. 

Kommissionens utbetalningar bör fortsätta 

att vara föremål för ett innehållande av 10 

% fram till utbetalningen av det årliga 

saldot, då kommissionen kan konstatera att 

räkenskaperna är fullständiga, korrekta och 

sanningsenliga. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  31 

Mireille D'Ornano 

 

Förslag till förordning 

Skäl 57 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(57) För att skydda unionens 

ekonomiska intressen och unionens budget 

bör proportionella åtgärder fastställas, som 

genomförs av medlemsstaterna och av 

kommissionen. Kommissionen bör kunna 

avbryta betalningsfrister, tillfälligt dra in 

mellanliggande betalningar och tillämpa 

finansiella korrigeringar när villkoren för 

det är uppfyllda. Kommissionen bör iaktta 

proportionalitetsprincipen genom att ta 

hänsyn till oriktigheternas art, grad av 

allvar och antal och deras ekonomiska 

konsekvenser för unionens budget. 

(57) För att skydda unionens 

ekonomiska intressen och unionens budget 

och säkerställa att de offentliga utgifterna 

kontrolleras, bör proportionella åtgärder 

fastställas, som genomförs av 

medlemsstaterna och av kommissionen. 

Kommissionen bör kunna avbryta 

betalningsfrister, tillfälligt dra in 

mellanliggande betalningar och tillämpa 

finansiella korrigeringar när villkoren för 

det är uppfyllda. Kommissionen bör iaktta 

proportionalitetsprincipen genom att ta 

hänsyn till oriktigheternas art, grad av 

allvar och antal och deras ekonomiska 

konsekvenser för unionens budget. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  32 

Mireille D'Ornano 

 

Förslag till förordning 

Skäl 61 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(61) Objektiva kriterier bör fastställas 

för att avgöra vilka regioner och områden 

som är berättigade till stöd från fonderna. I 

detta syfte bör fastställandet av regioner 

och områden på unionsnivå bygga på det 

gemensamma klassificeringssystem för 

regioner som inrättats genom 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1059/2003, i dess ändrade lydelse 

enligt kommissionens förordning (EG) nr 

868/2014. 

(61) Objektiva och exakta kriterier bör 

fastställas för att avgöra vilka regioner och 

områden som är berättigade till stöd från 

fonderna. I detta syfte bör fastställandet av 

regioner och områden på unionsnivå bygga 

på det gemensamma klassificeringssystem 

för regioner som inrättats genom 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1059/2003, i dess ändrade lydelse 

enligt kommissionens förordning (EG) nr 

868/2014. 

__________________ __________________ 

23 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 

maj 2003 om inrättande av en gemensam 

nomenklatur för statistiska territoriella 

enheter (Nuts) (EUT L 154, 21.6.2003, s. 

23 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 

maj 2003 om inrättande av en gemensam 

nomenklatur för statistiska territoriella 

enheter (Nuts) (EUT L 154, 21.6.2003, s. 
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1). 1). 

24 Kommissionens förordning (EU) nr 

868/2014 av den 8 augusti 2014 om 

ändring av bilagorna till 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1059/2003 om inrättande av en 

gemensam nomenklatur för statistiska 

territoriella enheter (Nuts) (EUT L 241, 

13.8.2014, s. 1). 

24 Kommissionens förordning (EU) nr 

868/2014 av den 8 augusti 2014 om 

ändring av bilagorna till 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1059/2003 om inrättande av en 

gemensam nomenklatur för statistiska 

territoriella enheter (Nuts) (EUT L 241, 

13.8.2014, s. 1). 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  33 

Mireille D'Ornano 

 

Förslag till förordning 

Skäl 65 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(65) För att säkerställa en lämplig 

fördelning mellan regionkategorier bör i 

princip de totala anslagen till 

medlemsstaterna för mindre utvecklade 

regioner, övergångsregioner och mer 

utvecklade regioner inte kunna överföras 

mellan kategorierna. För att tillgodose 

medlemsstaternas behov av att kunna 

hantera särskilda utmaningar, bör de dock 

kunna begära en överföring från anslagen 

för mer utvecklade regioner eller för 

övergångsregioner till mindre utvecklade 

regioner och de bör motivera detta. För att 

säkerställa tillräckliga ekonomiska resurser 

för de mindre utvecklade regionerna bör 

det fastställas ett tak för överföringar till 

mer utvecklade regioner eller 

övergångsregioner. Det bör inte vara 

möjligt att överföra medel mellan mål. 

(65) För att säkerställa en lämplig 

fördelning mellan regionkategorier bör i 

princip de totala anslagen till 

medlemsstaterna för mindre utvecklade 

regioner, övergångsregioner och mer 

utvecklade regioner inte kunna överföras 

mellan kategorierna. För att tillgodose 

medlemsstaternas behov av att kunna 

hantera särskilda utmaningar, bör de dock 

kunna dra fördel av en viss flexibilitet och 

då begära en överföring från anslagen för 

mer utvecklade regioner eller för 

övergångsregioner till mindre utvecklade 

regioner och de bör motivera detta. För att 

säkerställa tillräckliga ekonomiska resurser 

för de mindre utvecklade regionerna bör 

det fastställas ett tak för överföringar till 

mer utvecklade regioner eller 

övergångsregioner. Det bör inte vara 

möjligt att överföra medel mellan mål. 

Or. fr 
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Ändringsförslag  34 

Luke Ming Flanagan 

 

Förslag till förordning 

Skäl 66 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(66) Mot bakgrund av de unika och 

särskilda förhållandena på Irland och i 

syfte att stödja samarbetet mellan Irland 

och Nordirland enligt långfredagsavtalet 

bör ett nytt Peace-plus-program för 

gränsöverskridande samarbete fortsätta att 

genomföras på grundval av tidigare 

samarbetsprogram, Peace och Interreg, 

mellan de irländska grevskap som gränsar 

till Nordirland och Nordirland. Med tanke 

på dess praktiska betydelse bör detta 

program få stöd genom ett särskilt anslag 

för att fortsätta stödet till freds- och 

försoningsåtgärder, och en lämplig andel 

av Irlands anslag till målet Europeiskt 

territoriellt samarbete (Interreg) bör också 

avsättas till programmet. 

(66) Mot bakgrund av de unika och 

särskilda förhållandena på Irland och i 

syfte att stödja samarbetet mellan Irland 

och Nordirland enligt långfredagsavtalet, 

oaktat brexit och dess efterföljande 

osäkerhet, bör ett nytt Peace-plus-program 

för gränsöverskridande samarbete fortsätta 

att genomföras på grundval av tidigare 

samarbetsprogram, Peace och Interreg, 

mellan de irländska grevskap som gränsar 

till Nordirland och Nordirland. Med tanke 

på dess praktiska betydelse bör detta 

program få stöd genom ett särskilt anslag 

för att fortsätta stödet till freds- och 

försoningsåtgärder, och en lämplig andel 

av Irlands anslag till målet Europeiskt 

territoriellt samarbete (Interreg) bör också 

avsättas till programmet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  35 

Mireille D'Ornano 

 

Förslag till förordning 

Skäl 69 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(69) Dessutom bör befogenheten att 

anta akter i enlighet med artikel 290 i 

EUF-fördraget delegeras till 

kommissionen med avseende på 

fastställandet av kriterierna för att avgöra 

vilka fall av oriktigheter som ska 

rapporteras, fastställandet av 

enhetskostnader, enhetsbelopp, 

schablonbelopp och icke-kostnadsbaserad 

finansiering för alla medlemsstater samt 

utgår 
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fastställandet av standardiserade färdiga 

stickprovsmetoder. 

Or. fr 

Ändringsförslag  36 

Davor Škrlec 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 37 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

37. klimatsäkring: ett förfarande för att 

säkerställa att infrastruktur tål negativa 

klimateffekter i enlighet med nationella 

bestämmelser och riktlinjer, om sådana 

finns, eller internationellt erkända 

standarder. 

37. klimatsäkring: ett förfarande för att 

säkerställa att infrastruktur tål negativa 

klimateffekter i enlighet med nationella 

bestämmelser och riktlinjer, om sådana 

finns, eller internationellt erkända 

standarder och att investeringarna i 

infrastruktur sker i enlighet med 

principen om energieffektivitet först. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  37 

Davor Škrlec 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 37a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 37a. säkring av miljö och biologisk 

mångfald: en strukturerad process där det 

säkerställs att verktygen tillämpas på ett 

ändamålsenligt sätt för att undvika 

negativa effekter av EU:s investeringar 

och maximera deras positiva inverkan på 

EU:s miljö och biologiska mångfald, på 

grundval av kommissionens gemensamma 

ram för säkring av biologisk mångfald i 

EU:s budget (Common Framework for 

Biodiversity Proofing of the EU Budget) 

och i enlighet med nationella regler och 

vägledningar, om sådana finns, eller 

internationellt erkända standarder. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  38 

Davor Škrlec 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Ett grönare och koldioxidsnålare 

Europa genom ren och rättvis 

energiomställning, gröna och blå 

investeringar, den cirkulära ekonomin, 

klimatanpassning, riskförebyggande och 

riskhantering. 

b) Ett grönare och koldioxidfritt 

Europa genom ren och rättvis 

energiomställning, gröna och blå 

investeringar, den cirkulära ekonomin, 

klimatanpassning, riskförebyggande och 

riskhantering. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  39 

Davor Škrlec 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Ett mer sammanlänkat Europa 

genom förbättrad mobilitet och regional 

IKT-konnektivitet. 

c) Ett mer sammanlänkat Europa 

genom förbättrad koldioxidfri mobilitet 

och regional IKT-konnektivitet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  40 

Peter Liese, Jytte Guteland, Ivo Belet, Francesc Gambús, Susanne Melior, Jo Leinen, 

Renate Sommer, Peter Jahr 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Kolberoende regioner som 
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påverkas av omställningen på 

arbetsmarknaden till följd av den 

nödvändiga strukturella övergången till 

en koldioxidsnål ekonomi ska ha tillgång 

till extra stöd för politiskt mål 2 i syfte att 

underlätta en rättvis omställning. Syftet är 

att stödja sådana regioner, i synnerhet 

regioner som inte redan är berättigade till 

stöd från moderniseringsfonden inom 

ramen för direktiv 2003/87/EG, genom att 

främja omplacering, omskolning och 

kompetensutveckling för arbetstagare, 

utbildning, initiativ för arbetssökande 

samt utveckling av nya arbetstillfällen, till 

exempel genom nystartade företag, i nära 

dialog och samordning med 

arbetsmarknadens parter. För att 

finansiera detta kommer stödprogrammet 

för strukturreformer att överföra 25 % av 

sin budget till strukturfonderna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  41 

Davor Škrlec 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Medlemsstaterna ska tillhandahålla 

information om stödet till miljö- och 

klimatmålen, med en metod som bygger på 

interventionstyperna för varje fond. 

Metoden innebär att stödet viktas för att 

avspegla i vilken omfattning det bidrar till 

miljö- och klimatmålen. När det gäller 

Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden 

ska viktningen knytas till dimensioner och 

koder för de interventionstyper som 

fastställs i bilaga I. 

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

klimat, miljö och biologisk mångfald 

säkras i deras insatser under all planering 

och i alla genomförandeprocesser. De ska 

tillhandahålla information om stödet till 

miljö- och klimatmålen, med en metod som 

bygger på interventionstyperna för varje 

fond. Metoden innebär att stödet viktas för 

att avspegla i vilken omfattning det bidrar 

till miljö- och klimatmålen. När det gäller 

Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden 

ska viktningen knytas till dimensioner och 

koder för de interventionstyper som 

fastställs i bilaga I. 

Or. en 
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Ändringsförslag  42 

Davor Škrlec 

 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) relevanta organ som företräder 

civilsamhället, miljöorganisationer samt 

organ som främjar social inkludering, 

grundläggande rättigheter, rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning, 

jämställdhet och icke-diskriminering. 

c) relevanta organ som företräder 

civilsamhället, miljöorganisationer samt 

organ som främjar social inkludering, 

inkludering av marginaliserade 

befolkningsgrupper, grundläggande 

rättigheter, rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning, jämställdhet och 

icke-diskriminering. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  43 

Davor Škrlec 

 

Förslag till förordning 

Artikel 6a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 6a 

 Övergripande principer 

 1. Medlemsstater, 

förvaltningsmyndigheter och 

kommissionen ska respektera de 

övergripande principerna i artiklarna 2 

och 3 i EU-fördraget och artiklarna 7–11 

i EUF-fördraget i alla skeden av 

fondernas genomförande, bland annat till 

fullo integrera hållbar utveckling och 

beakta EU:s stadga om de grundläggande 

rättigheterna. 

 2. Medlemsstater, 

förvaltningsmyndigheter och 

kommissionen ska i alla skeden av 

genomförandet uppfylla kravet på 

integrering av miljö- och 
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klimatskyddskraven enligt artikel 11 i 

EUF-fördraget och principen att 

förorenaren betalar enligt artikel 191.2 i 

EUF-fördraget. 

 3. Under förberedelserna och 

genomförandet av partnerskapsavtalen 

och programmen ska medlemsstater, 

förvaltningsmyndigheter och 

kommissionen i synnerhet  

 a) ta hänsyn till begränsningen av 

klimatförändringar och 

anpassningspotentialen hos investeringar 

som görs med hjälp av fonderna och 

säkerställa att dessa kan stå emot 

följderna av klimatförändringar och 

naturkatastrofer, såsom ökad risk för 

översvämningar, torka, värmeböljor, 

skogsbränder och extrema 

väderförhållanden, 

 b) säkerställa att jämställdhet mellan 

kvinnor och män och integreringen av 

genusperspektivet beaktas och främjas, 

även vid övervakning, rapportering och 

utvärdering, 

 c) säkerställa rättigheterna för personer 

med funktionsnedsättning, även deras rätt 

till tillgänglighet i enlighet med artikel 9 i 

FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning och i 

enlighet med unionslagstiftningen om 

harmoniserade tillgänglighetskrav för 

varor och tjänster, 

 d) vidta lämpliga åtgärder för att 

förebygga diskriminering på grund av 

kön, ras eller etniskt ursprung, religion 

eller övertygelse, funktionshinder, ålder 

eller sexuell läggning, 

 e) säkerställa att miljöskyddskrav, 

resurseffektivitet, principen om 

energieffektivitet först, säkring av 

biologisk mångfald, motståndskraft mot 

katastrofer samt riskförebyggande och 

riskhantering beaktas och främjas. 

Or. en 
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Ändringsförslag  44 

Davor Škrlec 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – stycke 1 – led b – led iiia (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 iiia) En förklaring av hur fonderna är 

riktade och hur de bidrar till att nå de 

nationella energi- och klimatplanernas 

mål, politik och åtgärder i enlighet med 

förordningen om styrningen av 

energiunionen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  45 

Davor Škrlec 

 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 2 – stycke 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Tilldelade medel per prioritering, 

inklusive beloppen för 2026 och 2027. 

a) Tilldelade medel per prioritering, 

inklusive beloppen för 2026 och 2027, 

särskilt med beaktande av de uppdaterade 

nationella energi- och klimatplanerna 

enligt artikel 13 i förordningen om 

styrningen av energiunionen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  46 

Davor Škrlec 

 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen får begära att en Kommissionen får begära att en 
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medlemsstat ser över och föreslår 

ändringar av relevanta program när så 

krävs för att stödja genomförandet av 

relevanta rekommendationer från rådet. 

medlemsstat ser över och föreslår 

ändringar av relevanta program när så 

krävs för att stödja genomförandet av 

relevanta landsspecifika 

rekommendationer. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  47 

Davor Škrlec 

 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2 – led ba (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) Att stödja genomförandet av en 

relevant landsspecifik rekommendation 

som antagits i enlighet med artikel 28 i 

förordningen om styrningen av 

energiunionen, som riktar sig till den 

berörda medlemsstaten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  48 

Davor Škrlec 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1 – led a – led viia (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 viia) utmaningar och mål som 

identifierats i de nationella energi- och 

klimatplanerna i enlighet med 

förordningen om styrningen av 

energiunionen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  49 

Davor Škrlec 
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Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska bedöma 

programmet och dess överensstämmelse 

med den här förordningen och med de 

fondspecifika förordningarna, samt 

samstämmigheten med 

partnerskapsöverenskommelsen. Vid sin 

bedömning ska kommissionen särskilt 

beakta relevanta landsspecifika 

rekommendationer. 

1. Kommissionen ska bedöma 

programmet och dess överensstämmelse 

med den här förordningen och med de 

fondspecifika förordningarna, samt 

samstämmigheten med 

partnerskapsöverenskommelsen. Vid sin 

bedömning ska kommissionen särskilt 

granska om relevanta landsspecifika 

rekommendationer har följts på lämpligt 

sätt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  50 

Davor Škrlec 

 

Förslag till förordning 

Artikel 35 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Övervakningskommitténs samtliga 

beslut och underlag ska offentliggöras på 

den webbplats som avses i artikel 44.1. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  51 

Davor Škrlec 

 

Förslag till förordning 

Artikel 35a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 35a 

 En gemensam kontaktpunkt för 

medborgarna 
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 1. Medlemsstaten ska inom tre månader 

från det att berörd medlemsstat 

underrättats om beslutet om godkännande 

av programmet inrätta en gemensam 

kontaktpunkt som ska svara på frågor 

eller förfrågningar från EU-

medborgarna, även från stödmottagare, 

om programmets genomförande. 

 Medlemsstaten får inrätta en gemensam 

kontaktpunkt för fler än ett program. 

 2. Den gemensamma kontaktpunkten ska 

ge bred rådgivning till EU-medborgarna 

om programmets genomförande, även om 

inbjudningar att lämna projektförslag, 

och hantera eventuella klagomål på 

programmets genomförande, särskilt 

huruvida det är förenligt med andra 

strategier och krav som EU har för 

exempelvis miljö och klimatpolitik. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  52 

Davor Škrlec 

 

Förslag till förordning 

Artikel 67 – punkt 3 – led j 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

j) säkerställa klimatsäkring av 

investeringar i infrastruktur med en 

förväntad livslängd på minst fem år. 

j) säkerställa klimatsäkring och 

säkring av miljö och biologisk mångfald i 
investeringar i infrastruktur med en 

förväntad livslängd på minst fem år. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  53 

Davor Škrlec 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – tabell 1 – underrubrik 2 
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Kommissionens förslag 

Politiskt mål 2: Ett grönare och koldioxidsnålare Europa genom ren och rättvis 

energiomställning, gröna och blå investeringar, den cirkulära ekonomin, klimatanpassning, 

riskförebyggande och riskhantering. 

024 
Energieffektivitet och demonstrationsprojekt i små 

och medelstora företag samt stödåtgärder 
100 % 40 % 

025 

Upprustning av befintliga bostäder för ökad 

energieffektivitet, demonstrationsprojekt och 

stödåtgärder 

100 % 40 % 

026 

Upprustning av offentlig infrastruktur för ökad 

energieffektivitet, demonstrationsprojekt och 

stödåtgärder 

100 % 40 % 

027 

Stöd till företag som tillhandahåller tjänster som 

bidrar till en koldioxidsnål ekonomi och 

motståndskraft mot klimatförändringar 

100 % 40 % 

028 Förnybar energi: vindenergi 100 % 40 % 

029 Förnybar energi: solenergi 100 % 40 % 

030 Förnybar energi: biobränsle 100 % 40 % 

031 Förnybar energi: havsenergi 100 % 40 % 

032 Annan förnybar energi (inklusive jordvärme) 100 % 40 % 

033 

Smarta energidistributionssystem för medel- och 

lågspänning (inklusive smarta nät och IKT-system) 

och relaterad lagring 

100 % 40 % 

034 Högeffektiv kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla 100 % 40 % 

035 

Åtgärder för anpassning till klimatförändringarna 

och förebyggande och hantering av klimatrelaterade 

risker: översvämningar (inklusive åtgärder för ökad 

medvetenhet, civilskydd och system och 

infrastrukturer för katastrofhantering) 

100 % 100 % 

036 

Åtgärder för anpassning till klimatförändringarna 

och förebyggande och hantering av klimatrelaterade 

risker: bränder (inklusive åtgärder för ökad 

medvetenhet, civilskydd och system och 

infrastrukturer för katastrofhantering) 

100 % 100 % 

037 

Åtgärder för anpassning till klimatförändringarna 

och förebyggande och hantering av klimatrelaterade 

risker: övriga, t.ex. stormar och torka (inklusive 

åtgärder för ökad medvetenhet, civilskydd och 

system och infrastrukturer för katastrofhantering) 

100 % 100 % 

038 Förebyggande och hantering av icke klimatrelaterade 0 % 100 % 
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naturrisker (t.ex. jordbävningar) och risker i samband 

med mänsklig aktivitet (t.ex. tekniska olyckor), 

inklusive åtgärder för ökad medvetenhet, civilskydd 

och system och infrastruktur för katastrofhantering 

039 

Vattenförsörjning till människor (utvinning, 

behandling, lagring och distributionsinfrastruktur, 

effektivitetsåtgärder, dricksvattenförsörjning) 

0 % 100 % 

040 

Vattenförvaltning och skydd av vattenresurser 

(inklusive förvaltning av avrinningsdistrikt, särskilda 

klimatanpassningsåtgärder, återanvändning, 

minskning av läckage) 

40 % 100 % 

041 Insamling och behandling av avloppsvatten 0 % 100 % 

042 
Hantering av hushållsavfall: förebyggande, 

minimering, sortering och återvinning 
0 % 100 % 

043 
Hantering av hushållsavfall: mekanisk biologisk 

behandling, värmebehandling 
0 % 100 % 

044 
Hantering av verksamhetsavfall, industriavfall och 

farligt avfall 
0 % 100 % 

045 
Främjande av användningen av återvunnet material 

som råvara 
0 % 100 % 

046 
Återställande av industrianläggningar och 

kontaminerad mark 
0 % 100 % 

047 
Stöd till miljövänliga produktionsprocesser och 

resurseffektivitet i små och medelstora företag 
40 % 40 % 

048 Luftkvalitet och åtgärder för att minska buller 40 % 100 % 

049 
Skydd, återställande och hållbar användning av 

Natura 2000-områden 
40 % 100 % 

050 
Skydd av natur och biologisk mångfald samt grön 

infrastruktur 
40 % 100 % 

 

Ändringsförslag 

Politiskt mål 2: Ett grönare och koldioxidsnålare Europa genom ren och rättvis 

energiomställning, gröna och blå investeringar, den cirkulära ekonomin, klimatanpassning, 

riskförebyggande och riskhantering. 

024 
Energieffektivitet och demonstrationsprojekt i små 

och medelstora företag samt stödåtgärder 
100 % 40 % 

025 

Upprustning av befintliga bostäder för ökad 

energieffektivitet, demonstrationsprojekt och 

stödåtgärder 

100 % 40 % 

026 Upprustning av offentlig infrastruktur för ökad 

energieffektivitet, demonstrationsprojekt och 
100 % 40 % 
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stödåtgärder 

027 

Stöd till företag som tillhandahåller tjänster som 

bidrar till en koldioxidsnål ekonomi och 

motståndskraft mot klimatförändringar 

100 % 40 % 

028 Förnybar energi: vindenergi 100 % 40 % 

029 Förnybar energi: solenergi 100 % 40 % 

030 Förnybar energi: biobränsle 100 % 40 % 

031 Förnybar energi: havsenergi 100 % 40 % 

032 Annan förnybar energi (inklusive jordvärme) 100 % 40 % 

033 

Smarta energidistributionssystem för medel- och 

lågspänning (inklusive smarta nät och IKT-system) 

och relaterad lagring 

100 % 40 % 

034 Högeffektiv kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla 100 % 40 % 

035 

Åtgärder för anpassning till klimatförändringarna 

och förebyggande och hantering av klimatrelaterade 

risker: översvämningar (inklusive åtgärder för ökad 

medvetenhet, civilskydd och system och 

infrastrukturer för katastrofhantering) 

100 % 100 % 

036 

Åtgärder för anpassning till klimatförändringarna 

och förebyggande och hantering av klimatrelaterade 

risker: bränder (inklusive åtgärder för ökad 

medvetenhet, civilskydd och system och 

infrastrukturer för katastrofhantering) 

100 % 100 % 

037 

Åtgärder för anpassning till klimatförändringarna 

och förebyggande och hantering av klimatrelaterade 

risker: övriga, t.ex. stormar och torka (inklusive 

åtgärder för ökad medvetenhet, civilskydd och 

system och infrastrukturer för katastrofhantering) 

100 % 100 % 

038 

Förebyggande och hantering av icke klimatrelaterade 

naturrisker (t.ex. jordbävningar) och risker i samband 

med mänsklig aktivitet (t.ex. tekniska olyckor), 

inklusive åtgärder för ökad medvetenhet, civilskydd 

och system och infrastruktur för katastrofhantering 

0 % 100 % 

039 

Vattenförsörjning till människor (utvinning, 

behandling, lagring och distributionsinfrastruktur, 

effektivitetsåtgärder, dricksvattenförsörjning) 

0 % 100 % 

040 

Vattenförvaltning och skydd av vattenresurser 

(inklusive förvaltning av avrinningsdistrikt, särskilda 

klimatanpassningsåtgärder, återanvändning, 

minskning av läckage) 

40 % 100 % 

041 Insamling och behandling av avloppsvatten 0 % 100 % 

042 Hantering av hushållsavfall: förebyggande, 0 % 100 % 
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minimering, sortering och återvinning 

X Bidrag till att EU blir självförsörjande på råvaror 0 % 100 % 

X 
Bidrag från återvunnet material till efterfrågan på 

råvaror 
0 % 100 % 

044 
Hantering av verksamhetsavfall, industriavfall och 

farligt avfall 
0 % 100 % 

045 
Främjande av användningen av återvunnet material 

som råvara 
0 % 100 % 

046 
Återställande av industrianläggningar och 

kontaminerad mark 
0 % 100 % 

047 
Stöd till miljövänliga produktionsprocesser och 

resurseffektivitet i små och medelstora företag 
40 % 40 % 

048 Luftkvalitet och åtgärder för att minska buller 40 % 100 % 

049 
Skydd, återställande och hållbar användning av 

Natura 2000-områden 
40 % 100 % 

050 
Skydd av natur och biologisk mångfald samt grön 

infrastruktur 
40 % 100 % 

Or. en 

 

Ändringsförslag  54 

Davor Škrlec 

 

Förslag till förordning 

 Bilaga I – tabell 1 – underrubrik 2 – rad 27 

 

 

Kommissionens förslag 

 

077 Infrastruktur för alternativa bränslen 
100 

% 
40 % 

 

Ändringsförslag 

 

077 
Laddningsinfrastruktur för utsläppsfria 

fordon 

100 

% 
40 % 

Or. en 
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Ändringsförslag  55 

Davor Škrlec 

 

Förslag till förordning 

Bilaga III – tabell 1 – underrubrik 4a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag 

 

Ändringsförslag 

Effektiv tillämpning och genomförande 

av EU:s miljöpolitik 

Övervakningsmekanismer finns på plats 

för att säkerställa överensstämmelse med 

EU:s miljöpolitik, däribland följande: 

 1. Arrangemang och tillräcklig 

administrativ kapacitet för att säkerställa 

kontrollen av att de insatser som stöds 

genom fonderna är förenliga med EU:s 

miljöpolitik, särskilt EU:s strategi för 

biologisk mångfald till 2020, 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2011/92/EU (bedömning av inverkan på 

miljön), Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2001/42/EG (strategisk 

miljöbedömning), rådets direktiv 

92/43/EEG och Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2009/147/EG. 

 2. Arrangemang för utbildning och 

spridning av information om EU:s 

miljöpolitik för personal som arbetar med 

fondernas genomförande. 

 3. Arrangemang i enlighet med 

medlemsstaternas institutionella och 

rättsliga ramar för att organisationer från 

det civila samhället som är verksamma 

inom skydd och återställande av miljön 

ska delta i förberedelserna och 

genomförandet av programmen. 

Or. en 

Ändringsförslag  56 

Davor Škrlec 

 

Förslag till förordning 
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Bilaga III – tabell 1 – underrubrik 4b (ny) 

 

 

Kommissionens förslag 

 

Ändringsförslag 

Effektiva mekanismer finns på plats för 

att främja jämställdhet, däribland 

följande: 

1. Arrangemang i enlighet med 

medlemsstaternas institutionella och 

rättsliga ramar för att organisationer från 

det civila samhället som är verksamma 

inom skydd och återställande av miljön 

ska delta i förberedelserna och 

genomförandet av programmen. 

 2. Arrangemang för utbildning och 

spridning av information om 

jämställdhet, jämställdhetsintegrering och 

jämställdhetsbudgetering för personal 

som arbetar med fondernas 

genomförande. 

Or. en 

Ändringsförslag  57 

Davor Škrlec 

 

Förslag till förordning 

Bilaga IV – tabell 1 – underrubrik 2 – rad 1 

 

 

Kommissionens förslag 

    

2. Ett grönare och 

koldioxidsnålare 
Europa genom 

ren och rättvis 

energiomställning

, gröna och blå 

investeringar, den 

cirkulära 

ekonomin, 

klimatanpassning, 

riskförebyggande 

och riskhantering 

Eruf och 

Sammanhållnings

fonden: 2.1 

Främja 

energieffektivitet 

Strategisk 

politisk ram för 

stöd till 

energieffektiv 

renovering av 

bostadshus och 

andra byggnader 

1. En nationell 

långsiktig 

renoveringsstrate

gi till stöd för 

renovering av det 

nationella 

beståndet av 

bostadshus och 

andra byggnader 

antas, i enlighet 

med kraven i 

direktiv 

2010/31/EU om 

byggnaders 
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energiprestanda, 

som 

 a. omfattar 

vägledande 

delmål för 2030 

och 2040 samt 

mål för 2050, 

 b. ger en 

vägledande 

beskrivning av 

budgetmedel för 

att stödja 

genomförandet av 

strategin, 

 c. fastställer 

effektiva 

mekanismer för 

att främja 

investeringar i 

byggnadsrenoveri

ng. 

 2. Åtgärder för 

förbättrad 

energieffektivitet 

för att uppnå de 

energibesparingar 

som krävs. 

Ändringsförslag 

2. Ett grönare och 

koldioxidsfritt 

Europa genom 

ren och rättvis 

energiomställning

, gröna och blå 

investeringar, den 

cirkulära 

ekonomin, 

klimatanpassning, 

riskförebyggande 

och riskhantering 

Eruf och 

Sammanhållnings

fonden: 2.1 

Främja grön 

infrastruktur i 

stadsmiljön och 

minska luft-, 

vatten-, mark-, 

buller- och 

ljusföroreningar 

Effektivt 

främjande av 

grön 

infrastruktur och 

luftkvalitet i 

stadsmiljön 

1. En nationell 

långsiktig 

renoveringsstrate

gi till stöd för 

renovering av det 

nationella 

beståndet av 

bostadshus och 

andra byggnader 

antas, i enlighet 

med kraven i 

direktiv 

2010/31/EU om 

byggnaders 

energiprestanda, 

som 

 a. omfattar 

vägledande 

delmål för 2030 

och 2040 samt 
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mål för 2050, 

 b. ger en 

vägledande 

beskrivning av 

budgetmedel för 

att stödja 

genomförandet av 

strategin, 

 c. fastställer 

effektiva 

mekanismer för 

att främja 

investeringar i 

byggnadsrenoveri

ng. 

 2. Åtgärder för 

förbättrad 

energieffektivitet 

för att uppnå de 

energibesparingar 

som krävs. 

 Luftkvalitetsplan

er finns i 

enlighet med 

artikel 23 i 

direktiv 

2008/50/EG och 

innefattar 

lämpliga 

åtgärder för att 

hantera 

eventuella 

överskridanden 

av de 

gränsvärden som 

anges i bilagorna 

XI och XIV till 

direktiv 

2008/50/EG. 

Or. en 

 


