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Ändringsförslag 1
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Beaktandeled 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av Regionkommitténs 
yttrande1,

utgår

_______________

1 EUT L, , s. .

Or. en

Ändringsförslag 2
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den globala finansiella krisen utan 
tidigare motstycke och 
konjunkturnedgången har allvarligt skadat 
den ekonomiska tillväxten och den 
finansiella stabiliteten och medfört en 
kraftig försämring av de finansiella och 
ekonomiska förhållandena i flera 
medlemsstater. Vissa medlemsstater har 
stora svårigheter eller hotas av sådana 
svårigheter, framför allt med problem 
avseende ekonomisk tillväxt och finansiell 
stabilitet och med en försämring av 
underskott och skuldsättning, även till följd 
av den ekonomiska och finansiella 
situationen internationellt.

(1) Den globala finansiella krisen utan 
tidigare motstycke och 
konjunkturnedgången har allvarligt skadat 
den ekonomiska tillväxten och den 
finansiella stabiliteten och medfört en 
kraftig försämring av de finansiella och 
ekonomiska förhållandena i flera 
medlemsstater. Vissa medlemsstater har 
stora svårigheter eller hotas av sådana 
svårigheter, framför allt med problem 
avseende ekonomisk tillväxt och finansiell 
stabilitet och med en försämring av 
underskott och skuldsättning liksom med 
tilltagande problem för de regeringar som 
vill ta upp lån på marknaderna, även till 
följd av den ekonomiska och finansiella 
situationen internationellt.

Or. it
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Ändringsförslag 3
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den globala finansiella krisen utan 
tidigare motstycke och 
konjunkturnedgången har allvarligt skadat 
den ekonomiska tillväxten och den 
finansiella stabiliteten och medfört en 
kraftig försämring av de finansiella och 
ekonomiska förhållandena i flera 
medlemsstater. Vissa medlemsstater har 
stora svårigheter eller hotas av sådana 
svårigheter, framför allt med problem 
avseende ekonomisk tillväxt och finansiell 
stabilitet och med en försämring av 
underskott och skuldsättning, även till följd 
av den ekonomiska och finansiella 
situationen internationellt.

(1) Den globala finansiella krisen utan 
tidigare motstycke och 
konjunkturnedgången har allvarligt skadat 
den ekonomiska tillväxten och den 
finansiella stabiliteten och medfört en 
kraftig försämring av de finansiella och 
ekonomiska förhållandena i flera 
medlemsstater. Vissa medlemsstater har 
stora svårigheter eller hotas av sådana 
svårigheter, framför allt med problem 
avseende ekonomisk tillväxt och finansiell 
stabilitet och med en försämring av 
underskott och skuldsättning samt med den 
uppenbara börda som kravet på att 
minska själva skulden innebär, även till 
följd av den ekonomiska och finansiella 
situationen internationellt.

Or. it

Ändringsförslag 4
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att underlätta förvaltningen av 
unionsstödet, påskynda investeringarna i 
berörda medlemsstater och regioner och 
öka stödets effekter på ekonomin måste 
EJFLU:s stödsats få höjas till 95 % av 
stödberättigande offentliga utgifter i de 
områden som är stödberättigade inom 
ramen för konvergensmålet och till 85 % 

(11) För att underlätta förvaltningen av 
unionsstödet, påskynda investeringarna 
och främja konkurrenskraften i berörda 
medlemsstater och regioner och öka stödets 
effekter på ekonomin måste 
EJFLU:s stödsats få höjas till 95 % av 
stödberättigande offentliga utgifter i de 
områden som är stödberättigade inom 
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av de stödberättigande offentliga utgifterna 
i andra regioner som drabbats av allvarliga 
svårigheter med avseende på sin finansiella 
stabilitet.

ramen för konvergensmålet och till 85 % 
av de stödberättigande offentliga utgifterna 
i andra regioner som drabbats av allvarliga 
svårigheter med avseende på sin finansiella 
stabilitet, dock utan att den totala
budgeten för 
EU:s sammanhållningspolitik för 
programplaneringsperioden 2007–2013 
höjs.

Or. lt

Ändringsförslag 5
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Denna tillfälliga ökning av 
medfinansieringsnivåerna bör också 
beaktas mot bakgrund av de 
budgetbegränsningar som alla 
medlemsstater står inför och som bör 
återspeglas på lämpligt sätt i EU:s budget. 
Eftersom huvudsyftet med mekanismen är 
att man ska kunna ta itu med specifika 
befintliga svårigheter bör dess tillämpning 
dessutom begränsas tidsmässigt till 
utgifter som de utbetalande organen 
ådragit sig fram till den 
31 december 2013.

Or. en

Motivering

Ändringen har föreslagits av rådet.

Ändringsförslag 6
Paolo De Castro

Förslag till förordning
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Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) På grund av det akuta behovet att ta 
itu med den ekonomiska krisen bör denna 
förordning träda i kraft omedelbart vid 
offentliggörandet.

Or. en

Motivering

Ändringen har föreslagits av direktoratet för rättsakter.

Ändringsförslag 7
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 1
Förordning (EG) nr 1698/2005
Artikel 70 – punkt 4c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4c. Utan hinder av de övre gränser som 
anges i punkterna 3 och 4 kan 
EJFLU:s stödsats höjas till högst 95 % av 
de stödberättigande offentliga utgifterna i 
de regioner som är stödberättigade enligt 
konvergensmålet samt de yttersta 
randområdena och de mindre 
Egeiska öarna, och till högst 85 % av de 
stödberättigande offentliga utgifterna i 
andra regioner. Dessa stödsatser ska 
tillämpas på de stödberättigande utgifter 
som nyligen uppgivits i varje attesterad 
utgiftsredogörelse som lämnats in under 
den period då en medlemsstat uppfyller ett 
av följande villkor:

4c. Utan hinder av de övre gränser som 
anges i punkterna 3 och 4 kan 
EJFLU:s stödsats höjas till högst 95 % av 
de stödberättigande offentliga utgifterna i 
de regioner som är stödberättigade enligt 
konvergensmålet samt de yttersta 
randområdena och de mindre 
Egeiska öarna, och till högst 85 % av de 
stödberättigande offentliga utgifterna i 
andra regioner. Dessa stödsatser ska 
tillämpas på de stödberättigande utgifter 
som nyligen uppgivits i varje attesterad 
utgiftsredogörelse avseende de utgifter
som uppstått under den period då en 
medlemsstat uppfyller ett av följande 
villkor:

Or. en
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Motivering

Ändringen har föreslagits av rådet.

Ändringsförslag 8
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En medlemsstat som vill utnyttja det 
undantag som avses i första stycket ska 
överlämna en begäran till kommissionen 
om att ändra sitt program för 
landsbygdsutveckling i enlighet med detta. 
Undantaget ska tillämpas från det att 
kommissionen godkände ändringen av 
programmet, och ska upphöra att gälla när 
en medlemsstat inte längre uppfyller något 
av de villkor som anges i 
punkterna a, b eller c i första stycket. 
Medlemsstaten ska sedan skicka ett förslag 
till kommissionen om ändring av 
programmet inklusive en ny 
finansieringsplan som överensstämmer 
med de maximala satser som gällde före 
undantaget.

En medlemsstat som vill utnyttja det 
undantag som avses i första stycket ska 
överlämna en begäran till kommissionen 
om att ändra sitt program för 
landsbygdsutveckling i enlighet med detta. 
Undantaget ska tillämpas från det att 
kommissionen godkände ändringen av 
programmet, och ska upphöra att gälla när 
en medlemsstat inte längre uppfyller något 
av de villkor som anges i 
punkterna a, b eller c i första stycket. Det 
undantag som avses i första stycket ska 
under alla omständigheter bara tillämpas 
på utgifter som de utbetalande organen 
ådragit sig fram till den 
31 december 2013. Medlemsstaten ska 
sedan skicka ett förslag till kommissionen 
om ändring av programmet inklusive en ny 
finansieringsplan som överensstämmer 
med de maximala satser som gällde före 
undantaget.

Or. en

Motivering

Ändringen har föreslagits av rådet.

Ändringsförslag 9
Paolo De Castro

Förslag till förordning
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Artikel 1
Förordning (EG) nr 1698/2005
Artikel 70 – punkt 4c – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en medlemsstat inte överlämnar något 
förslag till kommissionen om ändring av 
programmet för landsbygdsutveckling, 
inbegripet en ny finansieringsplan den dag 
den inte längre uppfyller något av de 
villkor som anges i punkterna a, b och c i 
första stycket i denna punkt, eller om den 
finansieringsplan som anmälts inte
överensstämmer med de maximala satser 
som fastställs i punkterna 3, 4 och 5 i 
denna artikel, ska dessa satser automatiskt 
bli tillämpliga från och med den dagen.

Om en medlemsstat inte överlämnar något 
förslag till kommissionen om ändring av 
programmet för landsbygdsutveckling, 
inbegripet en ny finansieringsplan den dag 
som undantaget inte längre är tillämpligt 
enligt andra stycket, eller om den 
finansieringsplan som anmälts inte 
överensstämmer med de maximala satser 
som fastställs i punkterna 3, 4 och 5 i
denna artikel, ska dessa satser automatiskt 
bli tillämpliga från och med den dagen.

Or. en

Motivering

Ändringen har föreslagits av rådet.


