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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av 
rådets förordning (EG) nr 1698/2005 när det gäller vissa bestämmelser om den 
ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats av eller hotas av 
allvarliga svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet
(KOM(2011)0481 – C7-0218/2011 – 2011/0209(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2011)0481),

– med beaktande av artiklarna 294.2, 42 och 43 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0218/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av de motiverade yttrandena från nationella parlament till talmannen över 
huruvida förslaget till akt är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av 
den ...1,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
och yttrandet från budgetkontrollutskottet och budgetutskottet (A7-.../2011).

1. Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta 
kommissionens förslag.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet,
kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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MOTIVERING

Som en följd av den finansiella och budgetära krisen står vissa medlemsstater inför 
budgetåtstramningar som kan komma att hindra dem från att uppfylla sina åtaganden i 
medfinansierade gemenskapsprogram (strukturfonderna och Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och Europeiska fiskerifonden 
(EFF)). 

Dessa medlemsstater riskerar att gå miste om EU-stöd via EJFLU om de inte kan bevisa att de 
har haft motsvarande offentliga utgifter i enlighet med artikel 70 i förordning (EG) 
nr 1698/2005, senast två år efter det år då betalningen ursprungligen planerats (n+2-regeln). 

Mot bakgrund av detta föreslår kommissionen en tillfällig höjning av EU:s övre gräns för 
medfinansiering av program i medlemsstater som erhåller stöd från den europeiska finansiella 
stabiliseringsmekanismen (EFSM) (rådets förordning (EU) nr 407/2010, för närvarande 
Grekland, Irland och Portugal) och från betalningsbalanssystemet för medlemsstater som inte 
tillhör eurozonen (rådets förordning (EG) nr 332/2002, för närvarande Lettland och 
Rumänien). Denna tillfälliga ökning av EU:s medfinansieringsnivå, som de berörda 
medlemsstaterna får ansöka om, skulle medföra att medlemsstaternas andel inte behöver vara 
lika stor för budgetåren 2011 och 2012. Det skulle alltså hjälpa till att göra programplanerade 
medel tillgängliga för landsbygdsekonomin och bidra till en allmän ekonomisk återhämtning i 
dessa medlemsstater. 

Nuvarande övre 
gräns för EU:s 
medfinansiering

Föreslagen övre 
gräns för 
medfinansiering

Skillnad

Axlarna 1 och 3 75 % 95 % + 20 %Regioner som omfattas 
av konvergensmålet Axlarna 2 och 4 80 % 95 % + 15 %

Åtgärder enligt 
artikel 16 a 
(hälsokontroll)

90 % 95 % +   5 %

Axlarna 1 och 3 50 % 85 % + 35 %Andra regioner:
Axlarna 2 och 4 55 % 85 % + 30 %
Åtgärder enligt 
artikel 16 a 
(hälsokontroll)

75 % 85 % + 10 %

Axlarna 1 och 3 85 % 95 % + 10 %Yttersta randområden / 
Egeiska öarna Axlarna 2 och 4 85 % 95 % + 10 %

Kommissionens förslag innehåller inte några ytterligare åtagandebemyndiganden för 
programperioden. I stället ska de extra betalningsbemyndiganden som behövs för att 
finansiera det ökade EU-stödet tidigareläggas från budgetåret 2013 till budgetåren 2011 och 
2012. 

Det finns därför en viss risk för att det totala anslagna beloppet kommer att minska. Denna 
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risk tycks dock försumbar jämfört med risken för att EU-medel inte kommer att betalas ut alls 
under budgetåren 2011 och 2012 på grund av att offentliga utgifter saknas1. 

Föredraganden rekommenderar därför, med de berörda medlemsstaternas 
landsbygdsekonomier och Europeiska unionens vidare ekonomiska intressen i åtanke, att 
parlamentet stöder kommissionens förslag och påskyndar lagstiftningsförfarandet så att 
förordningen kan träda i kraft före slutet av 2011.

                                               
1 Ett exempel kan vara till hjälp här: 
Enligt den nuvarande förordningen skulle en medlemsstat som har betalat 100 miljoner euro till stödmottagare 
ersättas av kommissionen med ett sammanlagt belopp av 75 miljoner euro (75 % medfinansiering). Enligt den 
föreslagna ändringen skulle samma medlemsstat erhålla en ersättning av 95 miljoner euro (i konvergensregioner 
och yttre randområden). 
Om den berörda medlemsstaten å andra sidan endast kan betala 5 miljoner euro under ett år (t.ex. 2012), och om 
kommissionens förslag inte antas kommer de totala programplanerade medlen att minska med 80 % (till 
20 miljoner euro, av vilka endast 15 miljoner euro skulle ersättas av EU). 


