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KORTFATTAD MOTIVERING

Europeiska kommissionen föreslår en övergripande förordning som fastställer de 
gemensamma reglerna för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), 
Europeiska socialfonden (ESF), Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU) och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF). Detta förslag 
är indelat i två delar: Gemensamma bestämmelser för alla GSR-fonder och allmänna 
bestämmelser tillämpliga på Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden.

Föredraganden välkomnar detta tillvägagångssätt. En enhetlig uppsättning regler för alla 
fem GSR-fonderna bör bidra till att skapa synergier, underlätta genomförandet och kontrollen 
av projekten och minska den administrativa bördan för stödmottagarna, medlemsstaterna och 
kommissionen.

Sammanhållningspolitikens resultat ska förbättras genom förhands- och efterhandsvillkor.
Även om föredraganden stöder dessa idéer i princip, måste man se till att dessa villkor inte 
skapar nya och onödiga administrativa bördor.

Föredraganden understryker behovet av att anpassa förordningen om gemensamma
bestämmelser till budgetförordningen som fortfarande är under förhandling. Därför kommer 
det att bli nödvändigt att i ett senare skede under lagstiftningsförfarandet se till att det råder 
fullständig samstämdhet mellan de två förordningarna.

Föredraganden stöder ytterligare förenklingar, vilket inbegriper en harmonisering av 
stödberättigandereglerna samt förvaltnings- och kontrollsystemen i de olika fonderna, 
införande av förenklade återbetalningsregler samt en mer omfattande användning av 
”förenklade kostnader” som klumpsummor och schablonsatser. Även en större användning av 
”e-sammanhållning”, som gör det möjligt för stödmottagare att lämna in uppgifter 
elektroniskt, bör stödjas.

Kommissionen föreslår också att stöd till företag och projekt som förväntas ge avsevärd 
ekonomisk avkastning främst tillhandahålls genom nyskapande finansieringsinstrument.

Det finns dock några delar i förslaget som förtjänar att ytterligare diskuteras.

När det gäller de föreslagna makroekonomiska villkoren är det värt att notera att parlamentet 
inte är involverat i beslutförfarandet avseende inställandet av utbetalningar av medel.
Mervärdet av denna åtgärd kan också ifrågasättas eftersom den kan resultera i att regioner 
bestraffas till följd av medlemsstaters misstag och att pengar dras från regioner där de behövs 
för att täcka upp budgetunderskott. Föredraganden föreslår därför att detta villkor utgår.

En ”gemensam strategisk ram” ska omsätta de elva tematiska målen i förordningen till 
nyckelåtgärder för GSR-fonderna. Kommissionen ska få befogenhet att anta denna ram 
genom en delegerad akt. Föredraganden ifrågasätter användningen av delegerade akter 
eftersom de bara är tänkta att användas för icke väsentliga delar av en lagstiftningsakt. GSR är 
mer än det och bör som sådan antas som en bilaga till denna förordning.



PE488.045v02-00 4/30 AD\906170SV.doc

SV

Föredraganden är oroad över att införandet av en resultatreserv skulle kunna få 
medlemsstaterna att sänka sina ambitioner när det gäller de mål som ska uppnås, för att 
försäkra sig om att de sedan ska vara kvalificerade för resultatreserven. Föredraganden anser 
att det föreslagna förfarandet skulle kunna leda till allvarliga genomförandeproblem till följd 
av tidsbrist i slutet av programperioden.

Kommissionen föreslår vidare att alla regioner vars BNP per capita för perioden 2007–2013 
är lägre än 75 procent av genomsnittlig BNP i EU-25 men vars BNP per capita ligger över 
75 procent av genomsnittlig BNP i EU-27 ska få strukturfondsstöd som motsvarar minst 
två tredjedelar av deras anslag för perioden 2007–2013. Dessutom inkluderar denna nya 
kategori regioner med en BNP på mellan 75 och 90 procent. Föredraganden ifrågasätter denna 
universallösning och föreslår en mer proportionell tilldelning av medel enligt formeln ”ju 
lägre BNP per capita, desto högre garanterad andel av 2007–2013 års tilldelning av medel”.

När det gäller budgetkonsekvenserna föreslår kommissionen i artikel 83 att 
336 020 492 848 EUR i 2011 års priser ska göras tillgängliga för perioden 2014–2020 för 
Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden enligt följande fördelning

(miljoner EUR – 2011 års fasta priser)

Flerårig 
budgetram
2007–2013

Kommissionsförslag
Flerårig budgetram 

2014–2020
Förändring %

Konvergensregioner
ERUF + ESF

202,9 162,6 - 20 %

2007–13 utfasnings-
(konvergens) + infasnings-

(konkurrenskraft) regioner/
2014–2020  övergångsregioner

(ERUF + ESF)

25,9 38,9 +50 %

Konkurrenskraftsregioner / 
Mer utvecklade regioner

(ERUF + ESF)

44,3 53,1 + 20 %

Territoriellt samarbete
(ERUF)

8,9 11,7 +31 %

Sammanhållningsfonden 71 68,7 - 3 %
2014–2020 Extra anslag för de 

yttersta randområdena och 
för glest befolkade regioner

(ERUF)

0,9

TOTALT 354 336 -5,3 %
Till följd av avrundningen kanske beloppen sammanlagt inte hamnar på totalbeloppet

Föredraganden är oroad över den totala nedskärningen med 18 miljarder EUR i 2011 års fasta 
priser för sammanhållningspolitiken jämfört med den fleråriga budgetramen 2007–2013, med 
tanke på det bevisade mervärdet av EU:s sammanhållningspolitik. Föredraganden påminner 
om Europaparlamentets ståndpunkt i SURE-resolutionen att de belopp som tilldelas 
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sammanhållningspolitiken under den ekonomiska programplaneringsperioden 2007–2013 
åtminstone bör ligga kvar på samma nivå under kommande period.

Den finansieringsram som anges i lagförslaget utgör endast en vägledning för 
lagstiftningsmyndigheten och denna ram kan inte fastställas förrän en överenskommelse har 
nåtts om förslaget till förordning om den fleråriga budgetramen för åren 2014–2020.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott infoga 
följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet påpekar att den 
finansieringsram som anges i lagförslaget 
endast utgör en vägledning för 
lagstiftningsmyndigheten och att denna 
ram inte kan fastställas förrän en 
överenskommelse nåtts om förslaget till 
förordning om den fleråriga budgetramen 
för åren 2014–2020.

Ändringsförslag 2

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1b (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet påminner om sin 
resolution av den 8 juni 2011 om 
investering i framtiden: en ny flerårig 
budgetram för ett konkurrenskraftigt och 
hållbart Europa för alla1. Parlamentet 
upprepar att utan tillräckliga 
extraresurser i nästa fleråriga budgetram 
kommer unionen inte att kunna 
genomföra de befintliga politiska 
prioriteringarna och utföra de nya 
uppgifter som föreskrivs i 
Lissabonfördraget och än mindre reagera 
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vid oförutsedda händelser. Parlamentet 
påpekar att även om resursnivån för nästa 
fleråriga budgetram ökar med minst 5 % 
jämfört med nivån för 2013 så kan endast 
ett begränsat bidrag ges till uppnåendet av 
unionens överenskomna mål och 
åtaganden samt till principen om 
solidaritet inom unionen. Parlamentet 
uppmanar rådet – om det inte delar denna
uppfattning – att tydligt visa vilka av dess 
politiska prioriteringar eller projekt som 
skulle kunna överges helt och hållet trots 
deras dokumenterade europeiska 
mervärde.
__________
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0266.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Europaparlamentet påminner om att 
parlamentet i samma resolution betonar 
att ”en framgångsrik och stärkt 
sammanhållningspolitik behöver 
tillräcklig finansiering” och drar 
slutsatsen att ”de belopp som avsatts för 
den under den nuvarande budgetperioden 
åtminstone bör bibehållas under nästa 
period”.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I sin resolution av den 8 juni 2011 
betonade Europaparlamentet ”det 
europeiska mervärdet av 
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sammanhållningspolitiken, eftersom 
denna politik utgör en väletablerad 
mekanism för att skapa tillväxt och 
sysselsättning, ett viktigt verktyg för 
konvergens, hållbar utveckling och 
solidaritet och ett av unionens viktigaste, 
synligaste och mest framgångsrika 
politiska områden i årtionden”.
Parlamentet påpekade emellertid att en 
”modern sammanhållningspolitik måste 
omfatta ett antal reformer, framför allt 
när det gäller förenklingar, och möta de 
viktigaste utmaningarna som unionen 
står inför och främja synergieffekter med 
annan politik och andra instrument på 
plats”. Parlamentet uttryckte sin 
övertygelse om att ”den europeiska 
sammanhållningspolitiken bör fortsätta 
att omfatta hela EU och erbjuda resurser, 
erfarenheter och stöd till alla 
EU-regioner”.

Motivering

Punkt 64 i Europaparlamentets resolution av den 8 juni 2011 ”Investering i framtiden: en ny 
flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla”.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) I sin resolution av den 8 juni 2011 
betonade Europaparlamentet dessutom att 
en ”framgångsrik och stärkt 
sammanhållningspolitik behöver 
tillräcklig finansiering och att de belopp 
som avsatts för den under den nuvarande 
budgetperioden åtminstone bör bibehållas 
under nästa period för att påskynda 
insatserna för att minska skillnaderna i 
utveckling mellan EU:s regioner”.
Kommissionen föreslog emellertid att man 
skulle skära ned de totala anslagen till 
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sammanhållningspolitiken med 5,3 % 
från 354 miljoner EUR 2007–2013 till 
336 miljoner EUR för 2014–2020 
(i 2011 års fasta priser).

Motivering

Punkt 67 i Europaparlamentets resolution av den 8 juni 2011 ”Investering i framtiden: en ny 
flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla”.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 2c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2c) I sin resolution av den 8 juni 2011 
betonade Europaparlamentet att 
sammanhållningspolitiken fått ökad 
betydelse genom att Lissabonfördraget 
trätt i kraft och den territoriella 
sammanhållningen förankrats i detta 
fördrag, och ansåg med anledning av 
detta att alla former av territoriellt 
samarbete (gränsöverskridande, 
transnationellt och interregionalt) måste 
stärkas. Parlamentet underströk att 
makroregionala samarbeten och 
strategier måste upprättas.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 2d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2d) I sin resolution av den 8 juni 
betonade Europaparlamentet att 
EU:s sammanhållningspolitik har sitt eget 
uppdrag och sina egna mål, som fastställs 
i artikel 174 i EUF-fördraget och sträcker 
sig utöver Europa 2020-strategin.
Parlamentet betonade att dessa mål bör 
kvarstå i nästa programperiod, särskilt 
med tanke på det bestående behovet av 
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ekonomisk, social och territoriell 
konvergens i unionen.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 2e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2e) I sin resolution av den 8 juni 2011 
konstaterade Europaparlamentet att det 
enligt fördraget ska tas särskild hänsyn 
till landsbygdsområden, områden som 
påverkas av industriell omställning och 
regioner med allvarliga och permanenta, 
naturbetingade eller demografiska 
nackdelar, såsom de nordligaste 
regionerna med mycket låg 
befolkningstäthet, öregioner, 
gränsregioner och bergsregioner samt de 
yttersta randområdena.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 2f (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2f) I sin resolution av den 8 juni 2011 
uppmanade Europaparlamentet 
kommissionen att fastställa en 
mellankategori för nästa programperiod 
för regioner vars BNP per capita ligger på 
mellan 75 och 90 % av EU:s BNP, för att 
ge dem en tydligare status och mer 
trygghet i deras utveckling.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Målen för GSR-fonderna bör 
eftersträvas inom ramen för hållbar 
utveckling och unionens arbete för att 
skydda och förbättra miljön i enlighet med 
artiklarna 11 och 19 i fördraget, med 
hänsyn till principen att den som förorenar 
ska betala. Medlemsstaterna bör lämna 
information om stödet till 
klimatförändringsmålen i enlighet med 
ambitionen att använda minst 20 % av 
unionens budget till det, på ett sätt som 
kommissionen bestämmer i en 
genomförandeakt.

(12) Målen för GSR-fonderna bör 
eftersträvas inom ramen för hållbar 
utveckling och unionens arbete för att 
skydda och förbättra miljön i enlighet med 
artiklarna 11 och 19 i fördraget, med 
hänsyn till principen att den som förorenar 
ska betala och för att minimera framtida 
externa kostnader. Medlemsstaterna bör
lämna information om stödet till 
klimatförändringsmålen i enlighet med 
ambitionen att använda minst 20 procent 
av unionens budget till det, på ett sätt som 
kommissionen bestämmer i en 
genomförandeakt.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att nå målen för unionens strategi 
för smart och hållbar tillväxt för alla bör 
GSR-fonderna inrikta sitt stöd på ett 
begränsat antal gemensamma tematiska 
mål. Det exakta tillämpningsområdet för 
var och en av GSR-fonderna bör fastställas 
i de fondspecifika reglerna och kan 
begränsas till bara vissa av de tematiska 
mål som anges i den här förordningen.

(13) För att nå målen för unionens strategi 
för smart och hållbar tillväxt för alla bör 
GSR-fonderna inrikta sitt stöd på ett 
begränsat antal gemensamma tematiska 
mål. I sin resolution av den 8 juni 2011 
ansåg Europaparlamentet att 
medlemsstaterna och regionerna i 
framtiden borde rikta EU-medel och 
nationella medel till ett litet antal 
prioriteringar och projekt som verkligen 
är av europeiskt intresse, såsom forskning 
och utveckling samt innovation, och på 
detta sätt anta de särskilda utmaningar 
som de står inför. Parlamentet 
uppmanade med anledning av detta 
kommissionen att upprätta konkreta 
förslag för att garantera en starkare 
tematisk koncentration av 
sammanhållningsfinansieringen för 
Europa 2020-prioriteringarna, och ansåg 
att ett mer resultatinriktat system än den 
nuvarande ”öronmärkningen” borde 
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införas, men att man måste se till att 
vederbörlig hänsyn tas till regionspecifika 
behov och prioriteringar. Det exakta 
tillämpningsområdet för var och en av 
GSR-fonderna bör fastställas i de 
fondspecifika reglerna och kan begränsas 
till bara vissa av de tematiska mål som 
anges i den här förordningen.

Motivering

Punkt 68 i Europaparlamentets resolution av den 8 juni 2011 ”Investering i framtiden: en ny 
flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla”.

Ändringsförslag 12

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 
i bilaga X till denna förordning SKA 
samordna och balansera målen och 
prioriteringarna i Europa 2020- strategin 
för en smart och hållbar tillväxt för alla 
med fördragets mål om ekonomisk, social 
och territoriell sammanhållning. Målet 
för den gemensamma strategiska ramen 
är 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.

Motivering

Lagstiftningsmyndigheten bör besluta om den gemensamma strategiska ramen.
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(16) På grundval av kommissionens 
gemensamma strategiska ram i bilaga X till 
denna förordning och för att garantera 
principen om flernivåstyre bör varje 
medlemsstat utarbeta ett partnerskapsavtal 
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.

Ändringsförslag 14

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 
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.

(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.
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Motivering

Resultatreserven kommer att leda till att det sätts lägre mål och skulle kunna skapa 
genomförandeproblem mot slutet av programperioden.

Ändringsförslag 15

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 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.

(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.
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Motivering

Genom ändringsförslaget försvinner kommissionens möjlighet att ställa in utbetalningar, i 
syfte att undvika att bestraffa regioner till följd av medlemsstaternas misstag.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) För att bättre ta vara på lokal 
potential är det nödvändigt att stärka och 
underlätta inslaget av lokalt ledd 
utveckling genom att fastställa 
gemensamma regler och nära 
samordning för alla GSR-fonder. En 
viktig princip är att ge ansvaret för 
genomförandet av lokala 
utvecklingsstrategier till lokala 
aktionsgrupper, däribland befintliga 
Leader-grupper som representerar 
lokalsamhällets intressen.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) För att främja de fördragsfästa målen 
om ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning bör målet Investering för 
tillväxt och sysselsättning omfatta alla 
regioner. För att ge ett välavvägt och 
successivt stöd som återspeglar den 
ekonomiska och samhälleliga 
utvecklingsnivån bör medel enligt det 
målet anslås från Eruf och ESF till de 
mindre utvecklade regionerna, 
övergångsregionerna och de mer 
utvecklade regionerna i förhållande till 
deras bruttonationalprodukt per capita 
jämfört med EU-genomsnittet. För att 

(54) För att främja de fördragsfästa målen 
om ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning bör målet Investering för 
tillväxt och sysselsättning omfatta alla 
regioner. För att ge ett välavvägt och 
successivt stöd som återspeglar den 
ekonomiska och samhälleliga 
utvecklingsnivån bör medel enligt det 
målet anslås från Eruf och ESF till de 
mindre utvecklade regionerna, 
övergångsregionerna och de mer 
utvecklade regionerna i förhållande till 
deras bruttonationalprodukt per capita 
jämfört med EU-genomsnittet. För att 
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investeringar från strukturfonderna ska 
hålla på lång sikt bör regioner vars BNP 
per capita under perioden 2007–2013 var 
mindre än 75 % av genomsnittet i EU-25 
under referensperioden, men vars BNP per 
capita har ökat till mer än 75 % av 
genomsnittet i EU-27 få minst 
två tredjedelar av det anslag de fick under 
perioden 2007–2013. Medlemsstater vars 
bruttonationalinkomst (BNI) per capita är 
mindre än 90 % av genomsnittet i unionen 
bör få medel från Sammanhållningsfonden 
inom målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning.

investeringar från strukturfonderna ska 
hålla på lång sikt bör regioner vars BNP 
per capita under perioden 2007–2013 var 
mindre än 75 % av genomsnittet i EU-25 
under referensperioden, men vars BNP per 
capita har ökat till mer än 75 % av 
genomsnittet i EU-27 få en andel av det 
anslag de fick under perioden 2007–2013 
som är omvänt proportionell mot deras 
BNP per capita. Medlemsstater vars 
bruttonationalinkomst (BNI) per capita är 
mindre än 90 % av genomsnittet i unionen 
bör få medel från Sammanhållningsfonden 
inom målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning.

Motivering

Den garanterade minimiandel som en medlemsstat får jämfört med det anslag den fick 2007–
2013 ska vara beroende av dess BNP per capita, så att fattigare medlemsstater får en större 
procentandel än rikare medlemsstater.

Ändringsförslag 18

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 
fond och regionkategori i varje 
medlemsstat.

utgår

Motivering

Se ändringsförslag 8.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 88
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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 
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 

(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, 
avgränsningen av de områden och den 
befolkning som omfattas av lokala 
utvecklingsstrategier, närmare regler om 
finansieringsinstrument (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 
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 
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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.

arbetet genomför lämpliga samråd, även på 
expertnivå.

Ändringsförslag 20

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 
korrigeringar.

(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 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.

Ändringsförslag 21
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Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) gemensam strategisk ram: det 
dokument där unionens mål, en smart och 
hållbar tillväxt för alla, omsätts till 
nyckelåtgärder för GSR-fonderna; för 
varje tematiskt mål fastställs de 
nyckelåtgärder som ska stödjas av GSR-
fonderna samt mekanismer för att 
säkerställa att programplaneringen i GSR-
fonderna är sammanhängande och 
överensstämmer med medlemsstaternas 
och unionens politik på områdena ekonomi 
och sysselsättning.

(2) gemensam strategisk ram: det ramverk 
där målen och prioriteringarna i Europa 
2020-strategin, en smart och hållbar 
tillväxt för alla, samordnas och balanseras 
med de fördragsfästa målen om 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning; för varje tematiskt mål 
fastställs de nyckelåtgärder som ska stödjas 
av GSR-fonderna samt mekanismer för att 
säkerställa att programplaneringen i GSR-
fonderna är sammanhängande och 
överensstämmer med medlemsstaternas 
och unionens politik på områdena ekonomi 
och sysselsättning.

Motivering

I linje med ändringsförslag 1 till skäl 14.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) partnerskapsavtal: ett dokument som 
utarbetats av medlemsstaten tillsammans 
med partner i enlighet med principen om 
flernivåstyre; i dokumentet anges 
medlemsstatens strategi, prioriteringar och 
arrangemang för att använda GSR-
fonderna på ett effektivt sätt som bidrar till 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla; dokumentet godkänns av 
kommissionen efter bedömning och dialog 
med medlemsstaten.

(18) partnerskapsavtal: ett dokument som 
utarbetats av medlemsstaten tillsammans 
med partner i enlighet med principen om 
flernivåstyre; i dokumentet anges 
medlemsstatens strategi, prioriteringar och 
arrangemang för att använda GSR-
fonderna på ett effektivt sätt som bidrar till 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla, i linje med de
fördragsfästa målen om ekonomisk, social 
och territoriell sammanhållning;
dokumentet godkänns av kommissionen 
efter bedömning och dialog med 
medlemsstaten.
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Motivering

I linje med ändringsförslag 2 till skäl 16.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 11 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Mekanismer för att säkerställa att 
programplaneringen i GSR-fonderna är 
sammanhängande och överensstämmer 
med de landsspecifika 
rekommendationerna i enlighet med 
artikel 121.2 i fördraget och med relevanta 
rådsrekommendationer som antagits i 
enlighet med artikel 148.4 i fördraget.

(f) Mekanismer för att säkerställa att 
programplaneringen i GSR-fonderna är 
sammanhängande och överensstämmer 
med de nationella reformprogrammen och 
andra relevanta strategier.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 1

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
bifogas denna förordning.

Motivering

Se ändringsförslag 6.

Ändringsförslag 25

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 

Medlemsstaterna ska, i enlighet med de 
fondspecifika bestämmelserna koncentrera 
sitt stöd till de insatser som tillför det 
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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.

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 så som de överförts till nationella 
och regionala sammanhang genom de 
nationella reformprogrammen och andra 
strategier.

Ändringsförslag 26

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.

Ändringsförslag 27

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 
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genomförandeakter för att för varje 
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

Se ändringsförslag 8.
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Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21 utgår
Villkor kopplade till samordningen av 
medlemsstaternas ekonomiska politik

1. Kommissionen kan begära att en 
medlemsstat ser över och föreslår 
ändringar av sitt partnerskapsavtal och 
relevanta program när så krävs för att 
uppnå något av följande syften:
a) Att stödja genomförandet av en 
rådsrekommendation, som riktar sig till 
medlemsstaten i fråga och som antagits i 
enlighet med artiklarna 121.2 och/eller 
148.4 i fördraget, eller för att stödja 
genomförandet av åtgärder som riktar sig 
till medlemsstaten i fråga och som 
antagits i enlighet med artikel 136.1 i 
fördraget.
b) Att stödja genomförandet av en 
rådsrekommendation som riktar sig till 
medlemsstaten i fråga och som antagits i 
enlighet med artikel 126.7 i fördraget.
c) Att stödja genomförandet av en 
rådsrekommendation som riktar sig till 
medlemsstaten i fråga och som antagits i 
enlighet med artikel 7.2 i förordning 
(EU) nr …/2011 [om förebyggande och 
korrigering av makroekonomiska 
obalanser], under förutsättning att dessa 
ändringar anses nödvändiga för att 
korrigera de makroekonomiska 
obalanserna.
d) Att maximera de tillgängliga 
GSR-medlens effekt på tillväxt och 
konkurrenskraft i enlighet med punkt 4, 
om en medlemsstat uppfyller något av 
följande villkor:
i) Medlemsstaten får ekonomiskt stöd från 
unionen i enlighet med rådets förordning 
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(EU) nr 407/2010.
ii) Medlemsstaten får medelfristigt 
ekonomiskt stöd i enlighet med rådets 
förordning (EG) nr 332/20021.
iii) Medlemsstaten får ekonomiskt stöd i 
form av ett ESM-lån i enlighet med 
fördraget om inrättande av den 
europeiska stabilitetsmekanismen.
2. Medlemsstaten ska lämna in ett förslag 
om ändring av partnerskapsavtalet och 
relevanta program inom en månad.
Kommissionen ska lämna eventuella 
synpunkter inom en månad från det att 
ändringarna lämnats in, och i sådana fall 
ska medlemsstaten lämna in sitt förslag 
på nytt inom en månad.
3. Om kommissionen inte har lämnat 
några synpunkter eller om synpunkterna 
beaktats på ett tillfredsställande sätt ska 
kommissionen utan omotiverat dröjsmål 
anta ett beslut om godkännande av 
ändringarna till partnerskapsavtalet och 
relevanta program.
4. När medlemsstaten får ekonomiskt stöd 
i enlighet med punkt 1 d som är kopplat 
till ett saneringsprogram kan 
kommissionen genom undantag från 
punkt 1 ändra partnerskapsavtalet och 
programmen utan något förslag från 
medlemsstaten, i syfte att maximera de 
tillgängliga GSR-medlens effekt på 
tillväxt och konkurrenskraft. För att 
säkerställa ett effektivt genomförande av 
partnerskapsavtalet och relevanta 
program ska kommissionen delta i 
förvaltningen av dem enligt vad som 
anges i saneringsprogrammet eller i det 
samförståndsavtal som undertecknats med 
den berörda medlemsstaten.
5. Om en medlemsstat underlåter att svara 
på den begäran från kommissionen som 
avses i punkt 1 eller inte svarar på ett 
tillfredsställande sätt inom en månad efter 
att kommissionen lämnat de synpunkter 
som avses i punkt 2 får kommissionen 
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inom tre månader efter att ha lämnat sina 
synpunkter anta ett beslut genom 
genomförandeakter om att helt eller delvis 
ställa in utbetalningarna till de berörda 
programmen.
6. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter helt eller delvis ställa 
in betalningarna och åtagandena för de 
berörda programmen i följande fall:
a) Rådet beslutar att medlemsstaten inte 
uppfyller de särskilda åtgärder som rådet 
fastställt i enlighet med artikel 136.1 i 
fördraget.
b) Rådet beslutar i enlighet med 
artikel 126.8 eller 126.11 i fördraget att 
medlemsstaten inte har vidtagit effektiva 
åtgärder för att korrigera sitt alltför stora 
underskott.
c) Rådet drar slutsatsen i enlighet med 
artikel 8.3 i förordning (EU) nr […]/2011 
[om förebyggande och korrigering av 
makroekonomiska obalanser] att 
medlemsstaten vid två på varandra 
följande tillfällen inte har lämnat in en 
tillräcklig plan för korrigerande åtgärder 
eller rådet antar ett beslut om bristande 
uppfyllelse i enlighet med artikel 10.4 i 
den förordningen.
d) Kommissionen drar slutsatsen att 
medlemsstaten inte har vidtagit åtgärder 
för att genomföra det saneringsprogram 
som avses i rådets förordning 
(EU) nr 407/2010 eller rådets förordning 
(EG) nr 332/2002 och beslutar 
följaktligen att inte tillåta utbetalningen 
av det ekonomiska stöd som beviljats 
medlemsstaten.
e) Styrelsen för den europeiska 
stabilitetsmekanismen drar slutsatsen att 
villkoren för ekonomiskt stöd från ESM i 
form av ESM-lån till medlemsstaten i 
fråga inte uppfyllts och beslutar 
följaktligen att inte betala ut det
stabilitetsstöd som beviljats.
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7. När kommissionen beslutar att helt 
eller delvis ställa in utbetalningarna eller 
åtagandena i enlighet med punkterna 5 
respektive 6 ska kommissionen se till att 
inställandet är proportionerligt och 
effektivt med hänsyn till de ekonomiska 
och sociala förhållandena i den berörda 
medlemsstaten, samt att principen om 
likabehandling av medlemsstaterna följs, 
särskilt när det gäller hur den berörda 
medlemsstatens ekonomi påverkas.
8. Kommissionen ska utan dröjsmål häva 
inställandet av utbetalningar och 
åtaganden om medlemsstaten föreslår 
ändringar av partnerskapsavtalet och 
relevanta program enligt vad 
kommissionen begärt och om 
kommissionen godkänner ändringarna, 
samt om något av följande villkor 
uppfylls:
a) Rådet har beslutat att medlemsstaten 
genomfört de särskilda åtgärder som rådet 
fastställt i enlighet med artikel 136.1 i 
fördraget.
b) Förfarandet vid alltför stora underskott 
hålls vilande i enlighet med artikel 9 i 
förordning (EC) nr 1467/97 eller rådet 
har beslutat i enlighet med artikel 126.12 i 
fördraget att upphäva beslutet om att ett 
alltför stort överskott föreligger.
c) Rådet har godkänt den plan för 
korrigerande åtgärder som den berörda 
medlemsstaten har lämnat in i enlighet 
med artikel 8.2 i förordning (EU) nr […] 
[förordningen om förfarandet vid alltför 
stora obalanser] eller förfarandet vid 
alltför stora obalanser hålls vilande i 
enlighet med artikel 10.5 i den 
förordningen eller rådet har avslutat 
förfarandet vid alltför stora obalanser i 
enlighet med artikel 11 i den 
förordningen.
d) Kommissionen har dragit slutsatsen att 
medlemsstaten har vidtagit åtgärder för 
att genomföra det saneringsprogram som 
avses i rådets förordning 
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(EU) nr 407/2010 eller rådets förordning 
(EG) nr 332/2002 och har därför tillåtit 
utbetalningen av det ekonomiska stöd som 
beviljats medlemsstaten.
e) Styrelsen för den europeiska 
stabilitetsmekanismen har dragit 
slutsatsen att villkoren för ekonomiskt 
stöd i form av ESM-lån till medlemsstaten 
i fråga har uppfyllts och har därför 
beslutat att betala ut det stabilitetsstöd 
som beviljats.
Samtidigt ska rådet på förslag av 
kommissionen besluta att ombudgetera de 
inställda åtagandena i enlighet med 
artikel 8 i rådets förordning (EU) nr […] 
om den fleråriga budgetramen för 
2014-2020.
__________
1 EGT L 53, 23.2.2002, s. 1.

Motivering

Se ändringsförslag 9.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – stycke 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Åtgärder för att sprida information, 
stödja nätverksarbete, utföra 
kommunikationsinsatser, öka 
medvetenheten och främja samarbete och 
erfarenhetsutbyte, även med tredjeländer.
För att göra kommunikationen med den 
breda allmänheten effektivare och stärka 
synergieffekterna mellan de 
kommunikationsåtgärder som vidtas på 
kommissionens initiativ, ska de 
budgetmedel som anslås för 
kommunikationsåtgärder i enlighet med 
den här förordningen också bidra till att 
spridning av information om Europeiska 

(f) Åtgärder för att sprida information, 
stödja nätverksarbete, utföra 
kommunikationsinsatser, öka 
medvetenheten och främja samarbete och 
erfarenhetsutbyte, även med civila 
samhällsorganisationer och med 
tredjeländer. För att göra kommunikationen 
med den breda allmänheten effektivare och 
stärka synergieffekterna mellan de 
kommunikationsåtgärder som vidtas på 
kommissionens initiativ, ska de 
budgetmedel som anslås för 
kommunikationsåtgärder i enlighet med 
den här förordningen också bidra till att 
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unionens politiska prioriteringar i den mån 
de berör de allmänna målen i den här 
förordningen.

spridning av information om Europeiska 
unionens politiska prioriteringar i den mån 
de berör de allmänna målen i den här 
förordningen.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 66 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller resultatreserven ska 
budgetåtagandena göras när 
kommissionen har beslutat att godkänna 
ändringen av programmet.

utgår

Motivering

I enlighet med ändringsförslag 15 till artikel 18 som föreslagits av föredraganden.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Regioner delas in i de tre kategorierna 
utifrån hur deras BNP per capita, mätt i 
köpkraftspariteter och beräknad på 
grundval av uppgifter för unionen för 
perioden 2006–2008, förhåller sig till 
genomsnittlig BNP i EU-27 under samma 
period.

Regioner delas in i de tre kategorierna 
utifrån hur deras BNP per capita, mätt i 
köpkraftspariteter och beräknad på 
grundval av uppgifter för unionen för den 
senaste tillgängliga trårsperioden när 
denna förordning träder i kraft, förhåller 
sig till genomsnittlig BNP i EU-27 under 
samma period.

Motivering

BNI mätt på grundval av siffror från perioden 2006 till 2008 som kommissionen föreslår kan 
inte användas som indikator på medlemsstaternas ekonomiska situation eftersom den inte 
omfattar de senaste tre åren (2009-2012) då ett stort antal regioner, särskilt i unionens södra 
delar, har påverkats av den allvarliga socioekonomiska krisen. Därför är det endast nyare 
siffror som kan ge en rättvis tilldelning från sammanhållningsfonderna.
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Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Sammanhållningsfonden ska stödja de 
medlemsstater vars bruttonationalinkomst 
(BNI) per capita, mätt i köpkraftspariteter 
och beräknad på grundval av uppgifter för 
unionen för perioden 2007–2009, är lägre 
än 90 % av genomsnittlig BNI per capita i 
EU-27 under samma period.

3. Sammanhållningsfonden ska stödja de 
medlemsstater vars bruttonationalinkomst 
(BNI) per capita, mätt i köpkraftspariteter 
och beräknad på grundval av uppgifter för 
unionen för den senaste tillgängliga 
trårsperioden när denna förordning 
träder i kraft, är lägre än 90 % av 
genomsnittlig BNI per capita i EU-27 
under samma period.

Motivering

I enlighet med ändringsförslag för artikel 82 punkt 2 stycke 2.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla regioner vars BNP per capita för 
perioden 2007–2013 var mindre än 75 % 
av genomsnittlig BNP i EU-25 men vars 
BNP per capita ligger över 75 % av 
genomsnittlig BNP i EU-27 ska få 
strukturfondsstöd som motsvarar minst två 
tredjedelar av deras anslag för perioden 
2007–2013.

Alla regioner vars BNP per capita för 
perioden 2007–2013 var mindre än 75 % 
av genomsnittlig BNP i EU-25 men vars 
BNP per capita ligger över 75 % av 
genomsnittlig BNP i EU-27 ska få 
strukturfondsstöd som motsvarar en andel
av deras anslag för perioden 2007–2013 
som är omvänt proportionell mot deras 
BNP per capita.

Motivering

Se ändringsförslag 10.
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Ändringsförslag 34

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 19.

utgår

Motivering

Se ändringsförslag 8.

Ändringsförslag 35

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) 85 % för de mindre utvecklade 
regionerna i medlemsstater vars 
genomsnittliga BNP per capita för 
perioden 2007–2009 låg under 85 % av 
genomsnittet för EU-27 under samma 
period, samt för de yttersta randområdena,

(b) 85 % för de mindre utvecklade 
regionerna i medlemsstater vars 
genomsnittliga BNP per capita för den 
senaste tillgängliga trårsperioden när 
denna förordning träder i kraft låg under 
85 % av genomsnittet för EU-27 under 
samma period, samt för de yttersta 
randområdena

Motivering

I enlighet med ändringsförslagen 9 och 10 för artikel 82 punkt 2 stycke 2 respektive artikel 82 
punkt 3 stycke 1.
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