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KORTFATTAD MOTIVERING

I den första delen av kommissionens förslag till förordning om riktlinjerna för 
sammanhållningspolitiken för 2014–2020 finns det ett antal gemensamma bestämmelser för 
alla strukturinstrument som ingår i den gemensamma strategiska ramen.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF), 
Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) 
samt Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) kommer under den kommande 
programperioden att ha kompletterande politiska mål i linje med de mål som ställts upp i 
Europa 2020-strategin.

Även Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling kommer inom kort att tas i 
anspråk för att bidra till uppfyllandet av strategin för smart och hållbar tillväxt för alla i syfte 
att komplettera de övriga instrumenten inom den gemensamma jordbrukspolitiken, 
sammanhållningspolitiken och fiskeripolitiken.

Föredraganden välkomnar denna nya strategi som syftar till att stärka den strategiska 
integrerade programplaneringen och bringa den i linje med Europa 2020-strategin. 
Fördraganden anser dock att det behövs vissa ändringar i rättsakten för att tydligare definiera 
prioriteringarna och genomförandeorganen och för att stryka allt som kan misstolkas och 
inverka negativt på den samlade sammanhållningspolitikens effektivitet.

Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste ändringar av kommissionens förslag till 
förordning som föredraganden föreslår.

1. Tematisk koncentration

I den nya strukturella programperioden har sammanhållningspolitiken blivit det främsta 
investeringsinstrumentet till stöd för EU:s centrala prioriteringar som fastställs i 
Europa 2020-strategin. 

Föredraganden välkomnar principen om tematisk koncentration när det gäller de viktigaste 
målen för strategin för smart och hållbar tillväxt för alla. Föredraganden anser emellertid att 
det finns en risk för att den bristande flexibiliteten i samband med valet av mål skulle kunna 
ifrågasätta den bottom-up-strategi som är typisk för sammanhållningspolitiken och som gör 
det möjligt för denna politik att inriktas på de enskilda regionernas behov, eftersom 
regionerna är de verkliga drivkrafterna bakom utvecklingen och har nära kopplingar till de 
lokala samhällena och deras behov.

2. Flernivåstyre

Förslaget till förordning inför partnerskapsavtal som instrument, dvs. det dokument som bland 
annat beskriver medlemsstatens strategi, prioriteringar och arrangemang för att använda 
GSR-fonderna på ett effektivt sätt. Medlemsstaterna ska upprätta partnerskapsavtalet i 
samarbete med de partner som avses i artikel 5 i förslaget.
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Föredraganden anser att det styrningssystem som kommissionen föreslår i fråga om 
inblandningen av lokala och regionala partner i utarbetandet av partnerskapsavtalen inte är i 
överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen.

De organ som sammanhållningspolitiken främst riktar sig till och som också genomför denna 
politik, det vill säga medlemsstaternas lokala och regionala myndigheter, ges nämligen 
samma roll som ekonomiska aktörer och arbetsmarknadens parter och civilsamhällets 
organisationer, med andra ord behandlas de alla lika på ett sätt som inte stämmer överens med 
det förvaltningsansvar som de lokala och regionala myndigheterna har i förhållande till 
sammanhållningspolitiken. 

Mot bakgrund av ovanstående kräver föredraganden att lokala myndigheter, och framför allt 
regionala myndigheter, involveras i högre grad. 

3. Makroekonomiska villkor

Kommissionen föreskriver i sitt förslag att reglerna för makroekonomiska villkor stärks, så att 
hel eller delvis utbetalning av stöd i sista hand villkoras av att de nya 
genomförandeåtgärderna i stabilitets- och tillväxtpakten respekteras. 

Föredraganden motsätter sig till fullo denna bestämmelse och föreslår att den utgår. Risken är 
att makroekonomiska villkor flyttar över skulden för ett bristande uppfyllande av de villkor 
som fastställts som ett led i de makroekonomiska konvergensåtgärderna till de lokala och 
regionala myndigheterna, även om ansvaret i själva verket ligger hos medlemsstaterna själva.

4. Resultatreserv

Kommissionens föreslår att det i varje medlemsstat inrättas en resultatreserv motsvarande fem 
procent av de totalt tilldelade anslagen, vilken ska frysas för hela programperioden tills 
kommissionen utfört en resultatöversyn 2019.

Föredraganden motsätter sig denna bestämmelse, eftersom han är rädd för att denna 
mekanism i sista hand kan fresta medlemsstaterna att fastställa mycket blygsamma mål som 
därmed är lätta att uppnå, för att erhålla kompletterande stöd. 

5. En gemensam strategisk ram

Den gemensamma strategiska ramen innehåller mekanismer för samordning av fonderna och 
EU:s allmänna mål och syften för en smart och hållbar tillväxt för alla. Kommissionen 
förklarar i sitt förslag att detta viktiga strategiska dokument ska antas genom en delegerad akt.

Föredraganden anser att den gemensamma strategiska ramens rättsliga status i förslaget är 
olämplig. Med hjälp av delegerade akter ger lagstiftaren kommissionen befogenhet att anta 
akter med allmän räckvidd som inte är lagstiftningsakter och som kompletterar eller ändrar 
vissa icke väsentliga delar av en lagstiftningsakt.

Föredraganden kräver därför att den gemensamma strategiska ramen antas enligt det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet och att den placeras i en särskild bilaga till förordningen.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för regional 
utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Kommissionen bör genom en 
delegerad rättsakt anta en gemensam 
strategisk ram för att omsätta unionens mål 
i nyckelåtgärder för GSR-fonderna, i syfte 
att ge programplaneringen i 
medlemsstaterna och regionerna en klarare 
strategisk riktning. Den gemensamma 
strategiska ramen bör underlätta den 
sektorsvisa och territoriella samordningen 
av unionens insatser genom GSR-fonderna 
och med andra relevanta politikområden 
och instrument inom unionen. 

(14) Den gemensamma strategiska ramen 
såsom den anges i bilaga Ia i denna 
förordning bör underlätta den sektorsvisa 
och territoriella samordningen av unionens 
insatser genom GSR-fonderna och med 
andra relevanta politikområden och 
instrument inom unionen. 
(14) Kommissionen bör genom en 
delegerad rättsakt anta en gemensam 
strategisk ram för att omsätta unionens mål 
i nyckelåtgärder för GSR-fonderna, i syfte 
att ge programplaneringen i 
medlemsstaterna och regionerna en klarare 
strategisk riktning. Den gemensamma 
strategiska ramen bör underlätta den 
sektorsvisa och territoriella samordningen 
av unionens insatser genom GSR-fonderna 
och med andra relevanta politikområden 
och instrument inom unionen. Hänsyn ska 
tas till principen om territoriell 
begränsning och flernivåstyre samt de 
särdrag som fastställts i artikel 349 
EUF-fördraget för de yttersta 
randområdena.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) På grundval av kommissionens
gemensamma strategiska ram bör varje 
medlemsstat utarbeta ett partnerskapsavtal 

(16) På grundval av den gemensamma 
strategiska ramen bör varje medlemsstat 
utarbeta ett partnerskapsavtal i samarbete 
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i samarbete med sina partner och i dialog 
med kommissionen. Partnerskapsavtalet 
bör omsätta innehållet i den gemensamma 
strategiska ramen till ett nationellt 
sammanhang och innehålla fasta åtaganden 
för hur unionens mål ska uppnås genom 
GSR-fondernas programplanering.

med sina partner och i dialog med 
kommissionen. Partnerskapsavtalet bör 
omsätta innehållet i den gemensamma 
strategiska ramen till ett nationellt 
sammanhang och innehålla fasta åtaganden 
för hur unionens mål ska uppnås genom 
GSR-fondernas programplanering.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Medlemsstaterna bör koncentrera sitt 
stöd så att det bidrar på ett väsentligt vis till 
att unionens mål uppnås, i enlighet med 
särskilda nationella och regionala 
utvecklingsbehov. Förhandsvillkor bör 
fastställas, så att de nödvändiga 
ramvillkoren för en effektiv användning av 
unionens stöd är på plats. Kommissionen 
bör bedöma om dessa förhandsvillkor är 
uppfyllda i samband med att den bedömer 
partnerskapsavtalen och programmen. I de 
fall då ett förhandsvillkor inte uppfylls bör 
kommissionen ha befogenhet att ställa in 
utbetalningarna till programmet.

(17) Medlemsstaterna bör koncentrera sitt 
stöd så att det bidrar på ett väsentligt vis till 
att unionens mål uppnås, i enlighet med 
särskilda nationella och regionala 
utvecklingsbehov. Förhandsvillkor bör 
fastställas, som innehållsmässigt är nära 
knutna till och som har en direkt inverkan 
på ett effektivt genomförande av 
GSR-fonderna, så att de nödvändiga 
ramvillkoren för en effektiv användning av 
unionens stöd är på plats. Kommissionen 
bör bedöma om dessa förhandsvillkor är 
uppfyllda i samband med att den bedömer 
partnerskapsavtalen och programmen. I de 
fall då ett förhandsvillkor inte uppfylls bör 
kommissionen ha befogenhet att ställa in 
utbetalningarna till programmet.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) En resultatram bör fastställas för varje 
program, i syfte att övervaka 
måluppfyllelsen för varje program under 
programperioden. Kommissionen bör 
genomföra en resultatöversyn i samarbete 
med medlemsstaterna 2017 och 2019. En 

(18) En resultatram bör fastställas för varje 
program, i syfte att övervaka 
måluppfyllelsen för varje program under 
programperioden. Kommissionen bör 
genomföra en resultatöversyn i samarbete 
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resultatreserv bör avsättas och anslås 
under 2019 i de fall då delmålen i 
resultatramen uppnåtts. Det bör inte 
finnas någon resultatreserv för program 
inom målet Europeiskt territoriellt 
samarbete, eftersom dessa program är av 
olika typ och omfattar flera olika länder. I 
de fall då man är långt ifrån målen och 
delmålen bör kommissionen kunna ställa 
in betalningarna till programmet eller, vid 
programperiodens slut, tillämpa 
finansiella korrigeringar för att inte 
unionens budget ska användas på ett 
slösaktigt eller ineffektivt sätt.

med medlemsstaterna 2017 och 2019.

Motivering

Skälet utgår som en följd av att artiklarna 18–20 utgår.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Genom att skapa en närmare 
koppling mellan 
sammanhållningspolitiken och unionens 
ekonomiska styrning kan man säkerställa 
att genomslagskraften för GSR-fondernas 
utgifter stöds av en sund ekonomisk 
politik och att GSR-fonderna kan styras 
om för att hantera ekonomiska problem i 
ett land, om det skulle behövas. Denna 
process måste genomföras gradvis och 
inledas med ändringar av 
partnerskapsavtalet och av programmen 
för att stödja rådets rekommendationer 
om att åtgärda makroekonomiska 
obalanser och sociala och ekonomiska 
problem. Om en medlemsstat, trots ökad 
användning av GSR-medel, misslyckas 
med att vidta effektiva åtgärder i samband 
med processen med ekonomisk styrning, 
bör kommissionen ha rätt att helt eller 
delvis ställa in betalningar och 

utgår
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åtaganden. Beslut om inställande bör 
vara proportionella och effektiva samt ta 
hänsyn till de enskilda programmens 
effekter på den ekonomiska och sociala 
situationen i den berörda medlemsstaten 
och tidigare ändringar i
partnerskapsavtalet. När kommissionen 
fattar beslut om inställande bör den följa 
principen om likabehandling av 
medlemsstaterna och särskilt beakta hur 
inställandet påverkar den berörda 
medlemsstatens ekonomi. Upphävandena 
ska ställas in och medlen göras 
tillgängliga igen så snart medlemsstaten 
vidtar nödvändiga åtgärder.

Motivering

Skälet utgår som en följd av att artikel 21 föreslås utgå.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) För att förbättra utformningen av varje 
program och för att kontrollera att målen 
kan uppnås bör man göra en 
förhandsbedömning av varje program.

(33) För att förbättra utformningen av varje 
program och för att kontrollera att målen 
kan uppnås och att de är samstämmiga 
när det gäller programmens mål och 
tilldelning av resurser bör man göra en 
förhandsbedömning av varje program 
baserat på tidigare erfarenheter.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58) För att stärka inriktningen på 
resultat och på att uppnå målen för 
Europa 2020 bör 5 % av medlen för målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning 
avsättas som en resultatreserv för varje 

utgår
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fond och regionkategori i varje 
medlemsstat.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(59) När det gäller fonderna och i syfte att 
ombesörja en lämplig fördelning mellan 
regionkategorier bör medlen inte överföras 
mellan mindre utvecklade regioner, 
övergångsregioner och mer utvecklade 
regioner, utom i vederbörligen motiverade 
undantagsfall, där det gäller att uppfylla ett 
eller flera tematiska mål och som omfattar 
högst 2 % av anslagen till den 
regionkategorin.

(59) När det gäller fonderna och i syfte att 
ombesörja en lämplig fördelning mellan 
regionkategorier bör medlen principiellt
inte överföras mellan de olika regionerna, 
utom i vederbörligen motiverade 
undantagsfall, där det gäller att uppfylla ett 
eller flera tematiska mål och som omfattar 
högst 30 % av anslagen till den 
regionkategorin.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 87

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(87) Intervallerna mellan revisionerna bör 
stå i proportion till omfattningen av 
unionens stöd från fonderna. Framför allt 
bör antalet revisioner minskas när de 
stödberättigade utgifterna för en insats inte 
överstiger 100 000 euro. Det bör dock vara 
möjligt att utföra revisioner när som helst 
när det finns tecken på oriktigheter eller 
oegentligheter eller, när en genomförd 
insats avslutats, som en del i ett 
granskningsurval. För att nivån på 
kommissionens revision ska stå i 
proportion till risken bör kommissionen 
kunna minska sitt revisionsarbete rörande 
de operativa programmen, om det inte 
finns några större brister eller om 
revisionsmyndigheten är tillförlitlig.

(87) Intervallerna mellan revisionerna bör 
stå i proportion till omfattningen av 
unionens stöd från fonderna. Framför allt 
bör endast en enda revision utföras när de 
stödberättigade utgifterna för en insats inte 
överstiger 200 000 euro. Det bör dock vara 
möjligt att utföra revisioner när som helst 
när det finns tecken på oriktigheter eller 
oegentligheter eller, när en genomförd 
insats avslutats, som en del i ett 
granskningsurval. För att nivån på 
kommissionens revision ska stå i 
proportion till risken bör kommissionen 
kunna minska sitt revisionsarbete rörande 
de operativa programmen, om det inte 
finns några större brister eller om 
revisionsmyndigheten är tillförlitlig.
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 88

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(88) För att komplettera och ändra vissa 
icke-väsentliga delar av denna förordning, 
bör befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen avseende en uppförandekod 
om de mål och kriterier som ska stödja 
genomförandet av partnerskapet, 
antagandet av en gemensam strategisk 
ram, kompletterande regler om tilldelning 
av resultatreserven, avgränsningen av de 
områden och den befolkning som omfattas 
av lokala utvecklingsstrategier, närmare 
regler om finansieringsinstrument 
(förhandsbedömning, kombinering av 
stödformer, stödberättigande, typer av 
verksamhet som inte kan få stöd), 
bestämmelser om vissa typer av 
finansieringsinstrument som inrättas på 
nationell, regional, transnationell eller 
gränsöverskridande nivå, bestämmelser om 
finansieringsavtal, överlåtelse och 
förvaltning av tillgångar, förfaranden för 
förvaltning och kontroll, regler för 
betalningsansökningar samt inrättande av 
ett system för kapitalisering av årliga 
delbetalningar, fastställande av 
schablonbelopp för vinstdrivande 
verksamhet, fastställande av ett 
schablonbelopp för indirekta kostnader för 
bidrag som bygger på befintliga metoder 
och motsvarande satser som används på 
unionens politikområden, 
medlemsstaternas ansvar för förfarandet 
för rapportering av oriktigheter och 
återkrav av otillbörligt utbetalda belopp, 
förfarandena för utbyte av uppgifter om 
insatser, förfaranden för en lämplig 
verifieringskedja, villkoren för nationella 
revisioner, ackrediteringskrav för 

(88) För att komplettera och ändra vissa 
icke-väsentliga delar av denna förordning, 
bör befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen avseende en uppförandekod 
om de mål och kriterier som ska stödja 
genomförandet av partnerskapet, 
kompletterande regler om tilldelning av 
resultatreserven, avgränsningen av de 
områden och den befolkning som omfattas 
av lokala utvecklingsstrategier, närmare 
regler om finansieringsinstrument 
(förhandsbedömning, kombinering av 
stödformer, stödberättigande, typer av 
verksamhet som inte kan få stöd), 
bestämmelser om vissa typer av 
finansieringsinstrument som inrättas på 
nationell, regional, transnationell eller 
gränsöverskridande nivå, bestämmelser om 
finansieringsavtal, överlåtelse och 
förvaltning av tillgångar, förfaranden för 
förvaltning och kontroll, regler för 
betalningsansökningar samt inrättande av 
ett system för kapitalisering av årliga 
delbetalningar, fastställande av 
schablonbelopp för vinstdrivande 
verksamhet, fastställande av ett 
schablonbelopp för indirekta kostnader för 
bidrag som bygger på befintliga metoder 
och motsvarande satser som används på 
unionens politikområden, 
medlemsstaternas ansvar för förfarandet 
för rapportering av oriktigheter och 
återkrav av otillbörligt utbetalda belopp, 
förfarandena för utbyte av uppgifter om 
insatser, förfaranden för en lämplig 
verifieringskedja, villkoren för nationella 
revisioner, ackrediteringskrav för 
förvaltningsmyndigheter och 
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förvaltningsmyndigheter och 
attesteringsmyndigheter, angivande av 
allmänt godkända databärare samt kriterier 
för att fastställa nivå för finansiella 
korrigeringar. Kommissionen bör också 
ges befogenheter att ändra bilaga V för att 
göra de anpassningar som kan komma att 
krävas i framtiden. Det är särskilt viktigt 
att kommissionen under det förberedande 
arbetet genomför lämpliga samråd, även på 
expertnivå.

attesteringsmyndigheter, angivande av 
allmänt godkända databärare samt kriterier 
för att fastställa nivå för finansiella 
korrigeringar. Kommissionen bör också 
ges befogenheter att ändra bilaga V för att 
göra de anpassningar som kan komma att 
krävas i framtiden. Det är särskilt viktigt 
att kommissionen under det förberedande 
arbetet genomför lämpliga samråd, även på 
expertnivå.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 90

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(90) Kommissionen bör ha befogenhet att 
för alla GSR-fonder genom 
genomförandeakter anta beslut om 
godkännande av partnerskapsavtal, beslut 
om tilldelning av resultatreserven, beslut 
om inställande av betalningar kopplade 
till medlemsstaternas ekonomiska politik,
och, vid återtagande, beslut om ändring av 
beslut om antagande av program, samt för 
fonderna beslut om fastställande av 
regioner och medlemsstater som uppfyller 
kriterierna för Investering för tillväxt och 
sysselsättning, beslut om årlig fördelning 
av åtagandebemyndiganden till 
medlemsstaterna, beslut om vilka belopp 
som ska överföras från 
Sammanhållningsfondens anslag för varje 
medlemsstat till Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, beslut om vilket 
belopp som ska överföras från 
strukturfondernas anslag för varje 
medlemsstat för programmet för 
livsmedelsstöd till utsatta människor, 
beslut om antagande och ändring av 
operativa program, beslut om större 
projekt, beslut om gemensamma 
handlingsplaner, beslut om inställande av 
betalningar och beslut om finansiella 

(90) Kommissionen bör ha befogenhet att 
för alla GSR-fonder genom 
genomförandeakter anta beslut om 
godkännande av partnerskapsavtal och, vid 
återtagande, beslut om ändring av beslut 
om antagande av program, samt för 
fonderna beslut om fastställande av 
regioner och medlemsstater som uppfyller 
kriterierna för Investering för tillväxt och 
sysselsättning, beslut om årlig fördelning 
av åtagandebemyndiganden till 
medlemsstaterna, beslut om vilka belopp 
som ska överföras från 
Sammanhållningsfondens anslag för varje 
medlemsstat till Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, beslut om vilket 
belopp som ska överföras från 
strukturfondernas anslag för varje 
medlemsstat för programmet för 
livsmedelsstöd till utsatta människor, 
beslut om antagande och ändring av 
operativa program, beslut om större 
projekt, beslut om gemensamma 
handlingsplaner, beslut om inställande av 
betalningar och beslut om finansiella 
korrigeringar.
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korrigeringar.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. GSR-fonderna ska genom fleråriga 
program tillhandahålla stöd som 
kompletterar nationella, regionala och 
lokala insatser, för att bidra till unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla, med hänsyn till de integrerade 
riktlinjerna, de landsspecifika 
rekommendationerna i enlighet med 
artikel 121.2 i fördraget samt de relevanta 
rådsrekommendationer som antagits i 
enlighet med artikel 148.4 i fördraget.

1. GSR-fonderna ska genom fleråriga 
program tillhandahålla stöd som skapar 
synergieffekter och kompletterar 
nationella, regionala och lokala insatser, 
för att bidra till unionens strategi för smart 
och hållbar tillväxt för alla, med hänsyn till 
de integrerade riktlinjerna, de 
landsspecifika rekommendationerna i 
enlighet med artikel 121.2 i fördraget samt 
de relevanta rådsrekommendationer som 
antagits i enlighet med artikel 148.4 i 
fördraget.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stödet från GSR-fonderna ska 
genomföras i nära samarbete mellan 
kommissionen och medlemsstaterna.

3. Stödet från GSR-fonderna ska 
genomföras i nära samarbete mellan 
kommissionen och medlemsstaterna i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen och medlemsstaterna 
ska, i enlighet med sina respektive 
ansvarsområden, säkra samordningen 

6. Kommissionen och medlemsstaterna 
ska, i enlighet med sina respektive 
ansvarsområden, säkra samordningen 
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mellan GSR-fonderna och med unionens 
övriga politikområden och instrument, 
även när det gäller unionens yttre åtgärder.

mellan GSR-fonderna och med unionens 
övriga politikområden och instrument, 
även när det gäller unionens yttre åtgärder 
och säkerställa en sammanhållen 
utvecklingspolitik i enlighet med 
artikel 208 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För partnerskapsavtalet och för varje 
program ska medlemsstaten organisera ett 
partnerskap med följande deltagare:

1. För partnerskapsavtalet och för varje 
program ska medlemsstaterna och 
regionala och lokala myndigheter
organisera ett partnerskap med följande 
deltagare:

a) Behöriga regionala, lokala och andra 
myndigheter. 

a) Andra myndigheter. 

b) Näringslivets och arbetsmarknadens 
organisationer.

b) Näringslivets och arbetsmarknadens 
organisationer.

c) Företrädare för civilsamhället, även 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organisationer som 
arbetar för icke-diskriminering och 
jämställdhet.

c) Företrädare för civilsamhället, även 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organisationer som 
arbetar för icke-diskriminering och 
jämställdhet.

Motivering

Regionala och lokala myndigheter ska få delta i partnerskapet på samma villkor som 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Företrädare för civilsamhället, även 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organisationer som 

c) Företrädare för civilsamhället, även 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organisationer som 
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arbetar för icke-diskriminering och 
jämställdhet.

arbetar för icke-diskriminering och 
jämställdhet, och andra såsom icke-
statliga organisationer som verkar för 
social inkludering och organisationer som 
är aktiva inom kultur, utbildning och 
ungdomspolitik.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. En medlemsstat, eller regional 
myndighet med behörig auktoritet, ska 
inbegripa de institutioner, organisationer 
och grupper i partnerskapet som kan 
påverka eller påverkas av genomförandet 
av programmen. Särskild hänsyn ska tas 
till grupper som kan påverkas av 
programmen och kan ha svårigheter att 
påverka dem, i synnerhet de mest sårbara 
och marginaliserade grupperna.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Enligt principen om flernivåstyre ska 
medlemsstaterna låta partnerna delta i 
utarbetandet av partnerskapsavtal och 
lägesrapporter samt i utformning, 
genomförande, övervakning och 
utvärdering av programmen. Partnerna ska 
delta i övervakningskommittéerna för de 
programmen.

2. Enligt principen om flernivåstyre ska 
medlemsstaterna låta partnerna som 
företräder de olika territoriella nivåerna i 
medlemsstaterna och regionala 
myndigheter med behörig auktoritet delta 
i alla stadier av utarbetandet av 
partnerskapsavtal och lägesrapporter samt i 
alla stadier när det gäller utformning, 
genomförande, övervakning och 
utvärdering av programmen. Partnerna ska 
delta i övervakningskommittéerna för de 
programmen.
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska se till att 
partnerna får hjälp med 
kapacitetsuppbyggnad för att kunna delta 
i partnerskapet och förfarandena för
offentliga samråd på ett effektivt sätt.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målen för CSF-fonderna bör eftersträvas 
inom ramen för hållbar utveckling och 
unionens mål att skydda och förbättra 
miljön i enlighet med artikel 11 i fördraget, 
med hänsyn tagen till principen att den som 
förorenar ska betala.

Målen för GSR-fonderna bör eftersträvas 
inom ramen för integrerad hållbar 
utveckling och unionens mål att skydda 
och förbättra miljön i enlighet med artikel 
11 i fördraget, med hänsyn tagen till 
principen att den som förorenar ska betala 
och behovet av att undvika framtida 
externa kostnader för det europeiska 
samhället.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna och kommissionen ska se 
till att miljöskyddskrav, resurseffektivitet, 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar, motståndskraften mot 
katastrofer samt riskförebyggande och 
riskhantering främjas i samband med 
förberedelser och genomförande av 
partnerskapsavtalen och programmen. 
Medlemsstaterna ska tillhandahålla 

Medlemsstaterna och kommissionen ska se 
till att miljöskyddskrav, resurseffektivitet, 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar, motståndskraften mot 
katastrofer samt riskförebyggande och 
riskhantering främjas i samband med 
förberedelser och genomförande av 
partnerskapsavtalen och programmen. 
Medlemsstaterna ska tillhandahålla 
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information om stödet till 
klimatförändringsmålen på ett sätt som 
kommissionen bestämmer. Kommissionen 
ska anta en metod för detta genom en 
genomförandeakt. Genomförandeakten ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 143.

information om stödet till 
klimatförändringsmålen på ett sätt som 
kommissionen bestämmer. Kommissionen 
ska anta en metod för detta genom en 
genomförandeakt. Genomförandeakten ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 143. Hållbarhet ska också 
garanteras när det gäller att bibehålla och 
skapa sysselsättning.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Att skydda miljön och främja ett 
effektivt resursutnyttjande.

6. Att skydda miljön och kulturarvet och 
främja ett effektivt resursutnyttjande.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 2а (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I anslutning till den särskilda 
undersökningen i samband med de 
tematiska målen måste varje medlemsstat 
motivera typen och omfånget av samtliga 
stimulansåtgärder.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att främja en harmonisk, balanserad 
och hållbar utveckling av unionen måste en 
gemensam strategisk ram omsätta
unionens mål i strategin för en smart och 

För att främja en harmonisk, balanserad 
och hållbar utveckling av unionen måste 
den gemensamma strategiska ram som 
föreskrivs i bilaga Ia samordna 
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hållbar tillväxt för alla i nyckelåtgärder för 
GSR-fonderna.

GSR-fonderna för att nå unionens mål i 
strategin för en smart och hållbar tillväxt 
för alla i nyckelåtgärder för GSR-fonderna.

Motivering

Övergripande ändringsförslag. Om ändringsförslaget antas ska hänvisningar till den 
gemensamma strategiska ramen ändras till hänvisningar till den nya bilagan i hela texten. 

Den gemensamma strategiska ramen ska tas med i grundrättsakten.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
en delegerad akt i enlighet med 
artikel 142 om den gemensamma 
strategiska ramen inom tre månader efter 
det att denna förordning antagits.

Den gemensamma strategiska ramen har 
fastställts i bilaga Ia.

Vid större ändringar i unionens strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla ska 
kommissionen se över och vid behov anta
en ny version av den gemensamma 
strategiska ram genom en delegerad akt i 
enlighet med artikel 142. 

Vid större ändringar i unionens strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla ska 
kommissionen se över och vid behov 
ändra den gemensamma strategiska ram 
som föreskrivs i bilaga Ia genom en 
delegerad akt i enlighet med artikel 14. 

Inom sex månader efter det att en ny 
version av den gemensamma strategiska 
ramen har antagits ska medlemsstaterna 
föreslå ändringar av sina 
partnerskapskontrakt och operativa 
program om det behövs för att de ska 
överensstämma med den nya versionen av 
ramen.

Inom sex månader efter det att en ny 
version av den gemensamma strategiska 
ramen har antagits ska medlemsstaterna 
föreslå ändringar av sina 
partnerskapskontrakt och operativa 
program om det behövs för att de ska 
överensstämma med den nya versionen av 
ramen.

Motivering

Övergripande ändringsförslag. Om ändringsförslaget antas ska hänvisningar till den 
gemensamma strategiska ramen ändras till hänvisningar till den nya bilagan i hela texten. 

Den gemensamma strategiska ramen ska tas med i grundrättsakten. 



PE483.804v02-00 18/34 AD\901582SV.doc

SV

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska utarbeta ett 
partnerskapsavtal för perioden 
1 januari 2014–31 december 2020.

1. Varje medlemsstat ska i samarbete med 
de egna lokala och regionala 
myndigheterna utarbeta ett 
partnerskapsavtal för perioden 
1 januari 2014–31 december 2020.

Motivering

Om de regionala och lokala myndigheterna finansierar och administrerar 
sammanhållningspolitiken bör de delta fullt ut i förhandlingarna om samt utarbetandet, 
genomförandet och ändringarna av den. 

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I de medlemsstater där den nationella 
lagstiftningen eller vissa administrativa 
bestämmelser ger de regionala och lokala 
myndigheterna rollen av att administrera 
de operativa programmen ska dessa 
lokala och regionala myndigheter delta 
fullt ut i utarbetandet av 
partnerskapsavtalet.

Motivering

Om de regionala och lokala myndigheterna finansierar och administrerar 
sammanhållningspolitiken bör de delta fullt ut i förhandlingarna om samt utarbetandet, 
genomförandet och ändringarna av den. 
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Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Varje medlemsstat ska överlämna sitt 
partnerskapsavtal till kommissionen inom 
tre månader efter det att den 
gemensamma strategiska ramen har 
antagits.

4. Varje medlemsstat ska överlämna sitt 
partnerskapsavtal till kommissionen inom 
fem månader efter det att den 
gemensamma strategiska ramen har 
antagits.

Motivering

Mot bakgrund av den omfattande och noggranna information som krävs, det faktum att 
programmen ska lämnas in samtidigt med partnerskapsavtalet (såsom anges i artikel 23.3) 
och behovet av att garantera ett effektivt och aktivt partnerskap förefaller det oumbärligt att 
fastställa en längre tidsfrist.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Innan partnerskapsavtalet överlämnas 
till kommissionen ska man hålla ett 
offentligt samråd om det.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 14 – led a – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) En vägledande fördelning av unionens 
stöd per tematiskt mål på nationell nivå för 
var och en av GSR-fonderna, samt det 
preliminära sammanlagda stödbeloppet för 
klimatförändringsmål.

iv) En vägledande fördelning av unionens 
stöd per tematiskt mål på nationell nivå för 
var och en av GSR-fonderna i enlighet 
med de prioriteringar som avses i de 
särskilda bestämmelserna om 
GSR-fonderna samt det preliminära 
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sammanlagda stödbeloppet för 
klimatförändringsmål.

Motivering

Bestämmelser om enskilda GSR-fonder, som antas genom det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet, får inte upphävas av prioriteringar som fastställts i
partnerskapsavtalen.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ett integrerat tillvägagångssätt för att 
hantera särskilda behov i områden med 
störst fattigdom eller hos målgrupper som 
är särskilt utsatta för diskriminering eller 
utestängning, med särskilt beaktande av 
marginaliserade befolkningsgrupper, och 
om lämpligt med preliminära finansiella 
anslag för de relevanta GSR-fonderna.

c) Ett integrerat tillvägagångssätt för att 
hantera särskilda behov i regioner med 
områden med störst fattigdom, i regioner 
med demografiska utmaningar eller hos 
målgrupper som är särskilt utsatta för 
diskriminering eller utestängning, med 
särskilt beaktande av marginaliserade 
befolkningsgrupper, och om lämpligt med 
preliminära finansiella anslag för de 
relevanta GSR-fonderna.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta ett beslut om 
godkännande av partnerskapsavtalet inom 
sex månader efter det att avtalet lämnats in 
av medlemsstaten, under förutsättning att 
eventuella synpunkter från kommissionens 
beaktats på ett tillfredsställande sätt. 
Partnerskapsavtalen ska träda i kraft 
tidigast den 1 januari 2014.

2. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta ett beslut om 
godkännande av partnerskapsavtalet inom 
sex månader efter det att avtalet lämnats in 
av medlemsstaten, under förutsättning att 
eventuella synpunkter från kommissionens 
beaktats på ett tillfredsställande sätt. 
Partnerskapsavtalen ska träda i kraft 
tidigast den 1 januari 2014. Kommissionen 
ska i sitt beslut redogöra för den verkliga 
inblandningen av de lokala och regionala 
myndigheterna, som ska underteckna 
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partnerskapsavtalet i enlighet med varje 
medlemsstats institutionella system.

Motivering

Regionala och lokala myndigheter ska involveras i partnerskapet på lika villkor som 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid behov kan kommissionen anta ett 
beslut genom genomförandeakter som gör 
att medlemsstaterna kan börja genomföra 
särskilda GSR-program innan 
partnerskapsavtalet godkänns. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 143.3.

Motivering

I särskilda fall ska kommissionen kunna ge ett preliminärt tillstånd till att särskilda fonder 
genomförs även om villkoren för godkännande av partnerskapsavtalet inte fullständigt 
uppfyllts.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Då en medlemsstat genomför de 
specifika fonderna genom fler än ett 
program får partnerskapsavtalet anpassas 
till det senaste programmet som den 
medlemsstaten har godkänt.
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Motivering

När det gäller Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genomför federala 
medlemsstater vanligtvis flera regionala program istället för ett enda nationellt program. Det 
är lämpligt att fastställa ett förenklat förfarande för federala medlemsstater, så att de kan 
anpassa sina partnerskapsavtal. I annat fall kan ändringen av ett enda regionalt program på 
grund av anmärkningar från kommissionen innebära att man måste ändra 
partnerskapsavtalet genom det administrativt tungrodda förfarande som beskrivs i 
artikel 15.3.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska, i enlighet med de 
fondspecifika bestämmelserna koncentrera 
sitt stöd till de insatser som tillför det 
största mervärdet i förhållande till unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla, och samtidigt tackla de utmaningar 
som identifieras i de landsspecifika 
rekommendationerna enligt artikel 121.2 i 
fördraget och de rådsrekommendationer 
som antagits enligt artikel 148.4 i 
fördraget, samt beakta nationella och 
regionala behov.

Medlemsstaterna ska, i enlighet med de 
fondspecifika bestämmelserna koncentrera 
sitt stöd till de insatser som tillför det 
största mervärdet i förhållande till unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla, och samtidigt tackla de utmaningar 
som identifieras i de landsspecifika 
rekommendationerna enligt artikel 121.2 i 
fördraget och de rådsrekommendationer 
som antagits enligt artikel 148.4 i 
fördraget, samt beakta nationella och 
regionala behov samt principerna för 
subsidiaritet och flernivåstyre.

Motivering

Regionala och lokala myndigheter ska få delta i partnerskapet på samma villkor som 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förhandsvillkoren ska fastställas för 
varje GSR-fond i de fondspecifika 
bestämmelserna.

1. Förhandsvillkoren ska fastställas för 
varje GSR-fond i de fondspecifika 
bestämmelserna. Dessa förhandsvillkor 
bör ha som krav att de innehållsmässigt 
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är nära knutna till ett effektivt 
genomförande av GSR-fonderna.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18 utgår
Resultatreserv

Fem procent av de medel som anslagits 
till varje GSR-fond och medlemsstat, med 
undantag av de medel som anslagits till 
målet Europeiskt territoriellt samarbete 
och till avdelning V i 
EHFF-förordningen, ska utgöra en 
resultatreserv som ska anslås i enlighet 
med artikel 20. 

Motivering

Genom ändringsförslaget utgår resultatreserven som knappt skulle ge programmet något 
mervärde och vara mycket byråkratiskt att tillämpa. 

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 20 utgår
Tilldelning av resultatreserven

1. Om resultatöversynen 2017 visar att 
man inom en prioritering inom ett 
program inte har uppnått delmålen för 
2016 ska kommissionen lämna 
rekommendationer till den berörda 
medlemsstaten.
2. På grundval av översynen 2019 ska 
kommissionen anta ett beslut genom 
genomförandeakter för att för varje 
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GSR-fond och medlemsstat fastställa för 
vilka program och prioriteringar som 
delmålen uppnåtts. Medlemsstaten ska 
föreslå en tilldelning av resultatreserven 
för de program och prioriteringar som 
anges i det kommissionsbeslutet. 
Kommissionen ska godkänna ändringar 
av de berörda programmen i enlighet med 
artikel 26. Om en medlemsstat inte 
lämnar in uppgifter i enlighet med 
artikel 46.2 och 46.3 ska resultatreserven 
för de berörda programmen eller 
prioriteringarna inte anslås. 
3. Om det vid en resultatöversyn framgår 
att man inom en prioritering har 
misslyckats med att uppnå de delmål som 
anges i resultatramen kan kommissionen 
helt eller delvis ställa in en 
mellanliggande utbetalning till en 
prioritering inom ett program i enlighet 
med det förfarande som fastställs i de 
fondspecifika bestämmelserna.
4. Om kommissionen utifrån en 
granskning av den slutliga 
genomföranderapporten för programmet 
fastställer att man allvarligt misslyckats 
med att uppnå målen i resultatramen, kan 
den göra finansiella korrigeringar för de 
berörda prioriteringarna i enlighet med de 
fondspecifika bestämmelserna. 
Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 för att fastsälla kriterier och 
metoder för att avgöra hur omfattande 
finansiella korrigeringar som ska göras.
5. Punkt 2 ska inte gälla för program 
inom målet Europeiskt territoriellt 
samarbete eller för avdelning V i 
EHFF-förordningen.

Motivering

Stycket utgår som en följd av att artikel 18 föreslås utgå.
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Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Motivering

Hänvisningar till makroekonomiska villkor bör införas i hela texten.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Alla program ska innehålla 
prioriteringar, med särskilda mål, anslagen 
för ekonomiskt stöd från GSR-fonderna 
och motsvarande nationell samfinansiering.

2. Alla program ska innehålla 
prioriteringar, med särskilda mål, anslagen 
för ekonomiskt stöd som det mottar från en 
eller flera av GSR-fonderna som avses i 
artikel 1 och motsvarande nationell 
samfinansiering. Om ett program mottar 
stöd från fler än en fond måste en 
huvudfond utses, och då måste de löpande 
kostnaderna finansieras genom 
huvudfonden och huvudfondens 
bestämmelser om ekonomisk förvaltning 
ska tillämpas.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Indikatorer för verksamhetens 
påverkan på miljön och 
klimatförändringen.
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Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Lokala utvecklingskriterier ska väljas ut 
av en kommitté som inrättats för detta syfte 
av relevanta förvaltningsmyndigheter för 
programmen.

3. Lokala utvecklingskriterier ska väljas ut 
av en kommitté som inrättats för detta syfte 
av relevanta förvaltningsmyndigheter för 
programmen. De partner som avses i 
artikel 5 ska företrädas på ett lämpligt sätt 
i denna kommitté. 

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Återbetalningsbar mervärdesskatt. 
Mervärdesskatt ska emellertid vara 
stödberättigande i de fall den inte kan 
återbetalas enligt nationell lagstiftning för 
mervärdesskatt och betalas av en 
icke-beskattningsbar person i den mening 
som avses i artikel 13.1 första stycket i 
direktiv 2006/112/EG, förutsatt att sådana 
mervärdesskattebelopp inte hänför sig till 
tillhandahållandet av infrastruktur.

c) Återbetalningsbar mervärdesskatt. 
Mervärdesskatt ska emellertid vara 
stödberättigande i de fall den inte kan 
återbetalas enligt nationell lagstiftning för 
mervärdesskatt.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att säkra kontinuiteten med de föregående programperioderna 
och bygger på behovet av att inte ytterligare belasta de offentliga organens budgetar, 
eftersom dessa organ, om de inte kan inkludera mervärdesskatten i sina räkenskaper, riskerar 
att äventyra genomförandet av insatserna och därmed också effektiviteten när det gäller den 
politik som de förväntas stödja.

Förslaget är dessutom i linje med ett ändringsförslag som antogs av jordbruksutskottet i 
samband med förslaget till ändring av förordning (EG) nr 1698/2005, som väntar på att 
slutligt antas.
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Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 66 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller resultatreserven och 
tillväxt- och konkurrenskraftsreserven, 
ska budgetåtagandena göras när 
kommissionen har beslutat att godkänna 
ändringen av programmet.

utgår

Motivering

Stycket utgår som en följd av att artikel 18 föreslås utgå.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Övergångsregioner, vars BNP per 
capita är mellan 75 % och 90 % av 
genomsnittlig BNP i EU-27.

utgår

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Minst 25 % av strukturfondernas medel 
för mindre utvecklade regioner, 40 % av 
medlen för övergångsregioner och 52 % 
av medlen för mer utvecklade regioner i 
varje medlemsstat ska tilldelas ESF. För 
tillämpningen av denna bestämmelse ska 
stödet till en medlemsstat genom 
[programmet för livsmedelsstöd till utsatta 
människor] betraktas som en del av de 
medel från strukturfonderna som anslås till 
ESF.

3. Minst 25 % av strukturfondernas medel i 
varje medlemsstat ska tilldelas ESF. För 
tillämpningen av denna bestämmelse ska 
stödet till en medlemsstat genom 
[programmet för livsmedelsstöd till utsatta 
människor] betraktas som en del av de 
medel från strukturfonderna som anslås till 
ESF.
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Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Stödet från strukturfonderna för 
[programmet för livsmedelsstöd till utsatta 
människor] inom målet Investering för 
tillväxt och sysselsättning ska uppgå till 
2 500 000 000 euro.

utgår

Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut där den 
fastställer det belopp som ska överföras 
från strukturfondsanslaget för varje 
medlemsstat för hela perioden. 
Strukturfondsanslaget för varje 
medlemsstat ska minskas med 
motsvarande belopp.
De årliga anslagen för det stöd från 
strukturfonderna som avses i första 
stycket ska föras in i tillämpliga 
budgetposter för [programmet för 
livsmedelsstöd till utsatta människor] vid 
2014 års budgetförfarande.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Av de medel som avsatts för målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning 
ska 5 % utgöra en resultatreserv som ska 
anslås i enlighet med artikel 20.

utgår

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 85 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det ska inte vara möjligt att överföra de 
samlade anslagen för varje medlemsstat för 
mindre utvecklade regioner, 
övergångsregioner respektive mer 
utvecklade regioner mellan de olika 
regionkategorierna.

1. Det ska i princip inte vara möjligt att 
överföra de samlade anslagen för varje 
medlemsstat för mindre utvecklade 
regioner, övergångsregioner respektive mer 
utvecklade regioner mellan de olika 
regionkategorierna.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 85 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I motiverade fall som rör genomförandet 
av ett eller flera tematiska mål kan 
kommissionen, som ett undantag från 
punkt 1, godta ett förslag från en 
medlemsstat när den först lämnar in 
partnerskapsavtalet om att överföra högst 
2 % av det sammanlagda anslaget för en 
regionkategori till andra regionkategorier.

2. I motiverade fall som rör genomförandet 
av ett eller flera tematiska mål kan 
kommissionen, som ett undantag från 
punkt 1, godta ett förslag från en 
medlemsstat när den först lämnar in 
partnerskapsavtalet om att överföra högst 
30 % av det sammanlagda anslaget för en 
regionkategori till andra regionkategorier.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 88 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Eruf och ESF kan komplettera varandra 
och inom en gräns på 5 %
unionsfinansiering för varje prioriterat 
område inom ett operativt program kan de
finansiera en del av en insats där 
kostnaderna berättigar till stöd från den 
andra fonden, enligt den fondens regler för 
stödberättigande, under förutsättning att de 
är nödvändiga för att insatsen ska kunna 
genomföras på ett tillfredsställande sätt och 
att de är direkt kopplade till den.

2. Eruf och ESF kan inom en gräns på 
20 % unionsfinansiering för varje 
prioriterat område inom ett operativt 
program finansiera en del av en insats där 
kostnaderna berättigar till stöd från den 
andra fonden, enligt den fondens regler för 
stödberättigande, under förutsättning att de 
är nödvändiga för att insatsen ska kunna 
genomföras på ett tillfredsställande sätt och 
att de är direkt kopplade till den.
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Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 105 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Inrätta en enda webbplats eller en enda 
webbportal med information om, och 
tillgång till, alla operativa program i den 
medlemsstaten.

a) Inrätta en enda webbplats eller en enda 
webbportal med information om, och 
tillgång till, alla operativa program i den 
medlemsstaten. Vid ändringar bör den 
uppdateras fortlöpande.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 105 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Informera potentiella stödmottagare om 
vilka finansieringsmöjligheter som finns 
inom de operativa programmen.

b) Informera potentiella stödmottagare om 
vilka finansieringsmöjligheter som finns 
inom de operativa programmen. Denna 
information bör ges på olika och lätt 
tillgängliga sätt.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 3 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) 75 % för de mindre utvecklade regioner 
i medlemsstaterna som inte avses i leden b 
eller c och för alla regioner vars BNP per 
capita för perioden 2007–2013 var lägre 
än 75 % av genomsnittet i EU-25 för 
referensperioden men vars BNP per capita 
ligger över 75 % av genomsnittlig BNP i 
EU-27,

d) 75 % för de mindre utvecklade regioner 
i medlemsstaterna som inte uppfyller 
kriterierna i leden b eller c och för alla 
regioner, som under perioden 2007–2013 
fick stöd enligt konvergensmålet och, vars 
BNP per capita ligger över 75 % av 
genomsnittlig BNP i EU-27,
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Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 140 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Insatser för vilka de stödberättigande 
utgifterna inte överstiger 100 000 euro ska 
inte omfattas av mer än en revision, av 
antingen revisionsmyndigheten eller 
kommissionen, för avslutandet av alla 
utgifter som berörs i enlighet med 
artikel 131. Övriga insatser ska inte 
omfattas av mer än en revision per 
räkenskapsår, av revisionsmyndigheten och 
av kommissionen, före avslutandet av alla 
utgifter som berörs i enlighet med 
artikel 131. Dessa bestämmelser ska inte 
påverka tillämpningen av punkt 4.

1. Insatser för vilka de stödberättigande 
utgifterna inte överstiger 200 000 euro ska 
inte omfattas av mer än en revision, av 
antingen revisionsmyndigheten eller 
kommissionen, för avslutandet av alla 
utgifter som berörs i enlighet med 
artikel 131. Övriga insatser ska inte 
omfattas av mer än en revision per 
räkenskapsår, av revisionsmyndigheten och 
av kommissionen, före avslutandet av alla 
utgifter som berörs i enlighet med 
artikel 131. Dessa bestämmelser ska inte 
påverka tillämpningen av punkt 4.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna ram ska i enlighet med artikel 10  
tjäna som ett verktyg för att samordna, 
integrera och balansera olika 
politikområdens mål i särskilda regionala 
sammanhang och, i synnerhet, som ett 
verktyg för att samordna och balansera 
investeringsprioriteringar med de 
tematiska mål som fastställs i artikel 9 
utan att påverka prioriteringarna och 
målen som fastställts i de fondspecifika 
förordningarna.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.2 – punkt 1.2.4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2.4 Eruf och Sammanhållningsfonden 
ska fortsätta att göra betydande 
investeringar i medlemsstaters och 
regioners infrastruktur, i syfte att uppfylla 
kraven i ramdirektivet för vatten och 
andra relevanta direktiv. Eftersom 
tekniska lösningar, som syftar till att bidra 
till hållbara åtgärder, redan finns, och 
nya lösningar håller på att utvecklas, 
måste man genom Eruf fortsätta att stödja 
forskning inom detta område. Sådant stöd 
ska utgöra ett komplement till de åtgärder 
som omfattas av Horisont 2020. 
Finansiering av åtgärder för biologisk 
mångfald kan också göras tillgänglig via 
EJFLU och EHFF. EJFLU kan även 
användas för att tillhandahålla stöd för 
hållbar förvaltning av naturresurser för 
att främja kunskapsöverföring och 
innovation, förstärka jordbrukets 
konkurrenskraft och utveckling för alla i 
landsbygdsområdena.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Bilaga V – avsnitt 3.1 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förvaltningsmyndigheten ska se till att 
potentiella stödmottagare åtminstone får 
följande:

2. Förvaltningsmyndigheten ska se till att 
potentiella stödmottagare på olika och lätt 
tillgängliga sätt åtminstone får följande:

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Bilaga V – avsnitt 3.1 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Alla ändringar av uppgifterna under 
led a till d minst tre månader innan de 
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börjar gälla.
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