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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden skulle vilja uppmärksamma en viktig punkt: Många av de punkter som 
behandlas i grundförordningen kommer att behöva anpassas till budgetförordningen, som 
fortfarande är föremål för förhandling. Föredraganden vill därför inte gå in på för mycket 
detaljer i detta stadium. Han skulle dock vilja understryka att följande områden är viktiga och 
att enhetlighet måste säkerställas i fråga om framför allt följande delar i grundförordningen:

– Finansieringsinstrument (artiklarna 32–40).

– Bestämmelser för stödberättigande (artiklarna 55–60).

– Förvaltning och kontroll samt ackreditering (artiklarna 62–63 och 112–118).

– Räkenskapsavslutning och finansiella korrigeringar (artiklarna 75–77 och 128–140).

Föredraganden har dessutom noterat att grundförordningen är indelad i två delar, dels 
”gemensamma bestämmelser” med regler som är tillämpliga på alla berörda fonder 
(Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och 
fiskerifonden), dels ”allmänna” regler som endast är tillämpliga på strukturfonderna 
(Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden) och 
Sammanhållningsfonden. 

Denna indelning gör att många ändringsförslag kan placeras i antingen delen med 
gemensamma bestämmelser eller i delen med allmänna regler. Föredraganden har valt att 
placera ändringsförslag av bred karaktär i delen med gemensamma bestämmelser, och har 
samtidigt ändrat den allmänna delen med mer specifika förslag. Exempel på ändringsförslag 
av bred karaktär är ändringarna till artiklarna 62, 74 och 77. Exempel på mer specifika 
ändringsförslag är de till artiklarna 116 och 117 samt 134–137.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr […]/2012 om 
finansiella bestämmelser för unionens 
årliga budget1 fastställs de allmänna 
principerna för genomförandet av 
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unionens årliga budget. Det är därför 
nödvändigt att se till att den förordningen 
stämmer överens med de bestämmelser 
som reglerar denna förordning.
_______
1 EUT L ...

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 12

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.

Motivering

Kommissionen har hittills föreslagit att 20 procent av unionsmedlen ska användas för 
klimatmål, men detta förslag har ännu inte varit föremål för förhandling. Därför bör dessa 
för tidigt fastställda uppgifter strykas här.

Ändringsförslag 3

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 

(18) En resultatram bör fastställas för varje 
program, i syfte att övervaka 
måluppfyllelsen för varje program under 
programperioden. Kommissionen bör 
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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.

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. Om dessa korrigeringar 
eller inställda betalningar berör en 
medlemsstat som har eller hotas av stora 
problem med den finansiella stabiliteten 
bör dessa medel kunna ställas till
medlemsstatens förfogande genom ett 
särskilt tillväxtprogram som förvaltas av 
kommissionen. Detta bör ske med 
utgångspunkt i de berörda programmen, 
men med hänsyn till de prioriteringar som 
kommer att få störst ekonomisk effekt. 
Syftet med denna mekanism är att inte 
ytterligare försämra det svåra ekonomiska 
läget.

Ändringsförslag 4

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 

(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 
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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.

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. Om en medlemsstat 
inte vidtar tillräckliga åtgärder på över 
tre månader ska kommissionen på ett 
kontrollerat sätt kunna ställa de 
utestående medlen till förfogande genom 
ett program som kommissionen själv 
förvaltar. Dessa medel bör utgå från de 
prioriteringar som behövs för att främja 
ekonomin så mycket som möjligt, till 
exempel åtgärder inom 
näringslivsrelevant infrastruktur, så att 
man undviker ytterligare skador för det 
regionala näringslivet och att de sociala 
förhållandena försämras.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Kommissionen bör på begäran av 
den berörda medlemsstaten anta ett 
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särskilt beslut om reglerna och villkoren 
för ett sådant program, på grundval av de 
medel som överförs från korrigeringarna 
och de inställda betalningarna inom 
strukturfonderna och 
Sammanhållningsfonden.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Det är nödvändigt att ange särskilda 
regler för vilka belopp som kan godtas som 
stödberättigande vid avslutandet, så att de 
belopp, inklusive förvaltningskostnader 
och avgifter, som betalas från 
GSR-fonderna till 
finansieringsinstrumenten verkligen 
används för investeringar och utbetalningar 
till slutmottagare. Det är också nödvändigt 
att ange särskilda regler för användning av 
medel som kan härledas från 
GSR-fondernas stöd, inklusive användning 
av kvarvarande medel efter avslutande av 
programmen.

(27) Det är nödvändigt att ange särskilda 
regler för vilka belopp som kan godtas som 
stödberättigande vid avslutandet, så att de 
belopp, inklusive förvaltningskostnader 
och avgifter, som betalas från 
GSR-fonderna till 
finansieringsinstrumenten verkligen 
används för investeringar och utbetalningar 
till slutmottagare. Det är också nödvändigt 
att ange särskilda regler för användning av 
medel som kan härledas från 
GSR-fondernas stöd, inklusive användning 
av kvarvarande medel efter avslutande av 
programmen. Medlemsstater som har 
stora problem med den finansiella 
stabiliteten bör, genom förvaltning av 
kommissionen och med utgångspunkt i 
tillväxtfrämjande prioriteringar, få 
tillgång till dessa återtagna och 
kvarvarande medel tillsammans med 
andra tillgängliga medel från exempelvis 
finansiella korrigeringar.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 41a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41a) När kommissionen bedömer större 
projekt bör den få all information som 
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krävs för att ta ställning till om fondens 
ekonomiska bidrag skulle kunna leda till 
en betydande förlust av arbetstillfällen på 
befintliga lokaliseringar inom unionen, 
för att på så sätt säkerställa att 
unionsfinansieringen inte bidrar till 
omlokaliseringar inom EU.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 41b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41b) Vid direkta företagssubventioner 
måste man ta hänsyn till det faktum att 
för framför allt stora företag blir dessa 
ofta dödviktskostnader i stället för att vara 
direkt avgörande för en etablering. 
Finansiering av stora privata företag bör 
därför i större utsträckning än idag 
koncentreras på investeringar i forskning 
och utveckling samt oftare ges indirekt i 
form av stöd till infrastruktur.

Motivering

Jämför punkt 71 i Europaparlamentets resolution av den 5 juli 2011 om kommissionens femte 
sammanhållningsrapport och strategin för sammanhållningspolitiken efter 2013 
(2011/2035(INI)).

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 41c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41c) Dessutom måste denna förordning 
innehålla tydliga bestämmelser om att 
ingen unionsfinansiering får gå till 
företagsomlokaliseringar inom EU, att 
tröskeln för granskning av sådana 
investeringar måste sänkas till 
10 000 000 euro, att stora företag måste 
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undantas från direkta subventioner och 
att insatsernas längd måste begränsas till 
tio år.

Motivering

Jämför punkt 71 i Europaparlamentets resolution av den 5 juli 2011 om kommissionens femte 
sammanhållningsrapport och strategin för sammanhållningspolitiken efter 2013 
(2011/2035(INI)).

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) För att uppmuntra budgetdisciplin bör 
det anges hur en del av budgetåtagandena 
för ett program kan dras tillbaka, särskilt 
om ett belopp kan undantas från 
tillbakadragandet, t.ex. när förseningar i 
genomförandet beror på omständigheter 
som den berörda parten inte råder över, 
onormala eller oförutsägbara 
omständigheter eller omständigheter vars 
följder inte kan undvikas trots vederbörlig 
omsorg.

(51) För att uppmuntra budgetdisciplin bör 
det anges hur en del av budgetåtagandena 
för ett program kan dras tillbaka, särskilt 
om ett belopp kan undantas från 
tillbakadragandet, t.ex. när förseningar i 
genomförandet beror på omständigheter 
som den berörda parten inte råder över, 
onormala eller oförutsägbara 
omständigheter eller omständigheter vars 
följder inte kan undvikas trots vederbörlig 
omsorg. Om detta berör en medlemsstat 
som har ekonomiska problem kan 
medlemsstaten begära att kommissionen 
övertar förvaltningen av medlen och 
inrättar ett specifikt program som framför 
allt syftar till att främja tillväxten i den 
berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(60) För att säkerställa en reell ekonomisk 
effekt bör stöd från fonderna inte ersätta 
offentliga utgifter eller likvärdiga 
strukturutgifter i medlemsstaterna i den 

(60) För att säkerställa en reell ekonomisk 
effekt bör stöd från fonderna inte ersätta 
offentliga utgifter eller likvärdiga 
strukturutgifter i medlemsstaterna i den 
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mening som avses i denna förordning. För 
att den vidare ekonomiska situationen ska 
beaktas i samband med stöd från fonderna 
bör dessutom storleken på de offentliga 
utgifterna bestämmas med hänsyn till de 
allmänna makroekonomiska förhållanden 
under vilka finansieringen äger rum, på 
grundval av indikatorerna i de stabilitets-
och konvergensprogram som 
medlemsstaterna ska lämna in varje år i 
enlighet med rådets förordning (EG) 
nr 1466/97 av den 7 juli 1997 om 
förstärkning av övervakningen av de 
offentliga finanserna samt övervakningen 
och samordningen av den ekonomiska 
politiken. Kommissionens kontroller av 
additionalitetsprincipen bör inriktas på de 
medlemsstater där minst 15 % av 
befolkningen bor i de mindre utvecklade 
regionerna eller övergångsregionerna, på 
grund av omfattningen av de medel som 
anslås till dem.

mening som avses i denna förordning. För 
att den vidare ekonomiska situationen ska 
beaktas i samband med stöd från fonderna 
bör dessutom storleken på de offentliga 
utgifterna bestämmas med hänsyn till de 
allmänna makroekonomiska förhållanden 
under vilka finansieringen äger rum, på 
grundval av indikatorerna i de stabilitets-
och konvergensprogram som 
medlemsstaterna ska lämna in varje år i 
enlighet med rådets förordning (EG) 
nr 1466/97 av den 7 juli 1997 om 
förstärkning av övervakningen av de 
offentliga finanserna samt övervakningen 
och samordningen av den ekonomiska 
politiken. Kommissionens kontroller av 
additionalitetsprincipen bör omfatta alla 
regioner. 

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 86a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(86a) För medlemsstater som hotas av 
eller befinner sig i en svår ekonomisk 
situation och som redan har blivit föremål 
för åtgärder enligt artikel 22.1 bör 
kommissionen på begäran ge den berörda 
medlemsstaten tillgång till korrigerade 
eller återtagna medel eller räntevinster 
eller andra återgånga medel eller alla 
dessa medel; medlen bör förvaltas direkt 
av kommissionen inom ramarna för ett 
särskilt program i enlighet med 
[artikel 55.1 a i budgetförordningen] samt 
användas för framför allt 
tillväxtinvesteringar, i synnerhet 
näringslivsrelevanta infrastrukturprojekt.
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 86b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(86b) För att inte förvärra det ekonomiska 
läget i medlemsstater som redan befinner 
sig i eller hotas av en svår ekonomisk 
situation bör kommissionen, på begäran 
av dessa medlemsstater och under sin 
egen förvaltning, snarast ge 
medlemsstaterna tillgång till återtagna 
eller utestående medel genom ett särskilt 
program som syftar till att direkt främja 
tillväxten, t.ex. genom främjande av 
näringslivsrelevant infrastruktur.

Ändringsförslag 14

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 antalet revisioner minskas när de 
stödberättigade utgifterna för en insats inte 
överstiger 100 000 euro. Vid insatser som 
överstiger 10 000 000 euro bör 
kommission ha granskningsplikt. Det bör 
dock vara möjligt att utföra revisioner när 
som helst när det finns tecken på
oriktigheter, omlokaliseringar 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 har visat sig
tillförlitlig under den föregående 
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stödperioden.

Ändringsförslag 15

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, 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 samt beslut om särskilda 
program för medlemsstater som har 
ekonomiska problem.
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. regionkategori: regionerna delas in i 
”mindre utvecklade regioner”, 
”övergångsregioner” och ”mer utvecklade 
regioner” i enlighet med artikel 82.2.

19. regionkategori: regionerna delas in i 
”mindre utvecklade regioner”, och ”mer 
utvecklade regioner” i enlighet med 
artikel 82.2.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Den del av unionens budget som anslås 
till GSR-fonderna ska genomföras inom 
ramen för delad förvaltning mellan 
medlemsstaterna och kommissionen i 
enlighet med artikel 53 b i 
budgetförordningen, med undantag av det 
stöd från Sammanhållningsfonden som 
överförs till Fonden för ett sammanlänkat 
Europa i enlighet med artikel 84.4, 
innovativa åtgärder på kommissionens 
initiativ enligt artikel 9 i Eruf-förordningen 
och tekniskt stöd på kommissionens 
initiativ.

7. Den del av unionens budget som anslås 
till GSR-fonderna ska genomföras inom 
ramen för delad förvaltning mellan 
medlemsstaterna och kommissionen i 
enlighet med artikel 53 b i 
budgetförordningen, med undantag av det 
stöd från Sammanhållningsfonden som 
överförs till Fonden för ett sammanlänkat 
Europa i enlighet med artikel 84.4, 
innovativa åtgärder på kommissionens 
initiativ enligt artikel 9 i Eruf-förordningen 
och tekniskt stöd på kommissionens 
initiativ samt de program som anges i 
artikel 22.2a i denna förordning till stöd 
för medlemsstater som har ekonomiska 
problem.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 14 – led d – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) En sammanfattning av bedömningen av 
hur förhandsvillkoren har uppfyllts och av 
de åtgärder som ska vidtas på nationell och 

ii) En sammanfattning av bedömningen av 
hur förhandsvillkoren har uppfyllts och av 
de åtgärder som ska vidtas på europeisk, 
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regional nivå, samt en tidsplan för 
genomförandet i de fall då 
förhandsvillkoren inte är uppfyllda.

nationell och regional nivå, samt en 
tidsplan för genomförandet i de fall då 
förhandsvillkoren inte är uppfyllda.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska bedöma de uppgifter 
den fått om hur förhandsvillkoren uppfylls 
i samband med sin bedömning av 
partnerskapsavtalen och programmen. Den 
kan, när den antar ett program, besluta om 
att helt eller delvis ställa in de 
mellanliggande utbetalningarna till ett 
program i väntan på att åtgärderna för att 
uppfylla förhandsvillkoren genomförts på 
ett tillfredsställande sätt. Om åtgärderna för 
att uppfylla förhandsvillkoren inte är 
genomförda när den tidsfrist som anges i 
programmet löper ut ska detta utgöra en 
grund för kommissionen för att ställa in 
betalningarna.

5. Kommissionen ska bedöma de uppgifter 
den fått om hur förhandsvillkoren uppfylls 
i samband med sin bedömning av 
partnerskapsavtalen och programmen. Den 
kan, när den antar ett program, besluta om 
att helt eller delvis ställa in de 
mellanliggande utbetalningarna till ett 
program i väntan på att åtgärderna för att 
uppfylla förhandsvillkoren genomförts på 
ett tillfredsställande sätt. Om åtgärderna för 
att uppfylla förhandsvillkoren inte är 
genomförda när den tidsfrist som anges i 
programmet löper ut ska detta utgöra en 
grund för kommissionen för att ställa in 
betalningarna. För medlemsstater som har 
eller hotas av ekonomiska problem ska 
artikel 22.2a tillämpas (begäran om ett 
särskilt program som förvaltas av 
kommissionen).

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. För medlemsstater som får ekonomisk 
hjälp i enlighet med punkt 1 d kan 
kommissionen, genom en 
genomförandeakt och på begäran av den 
berörda medlemsstaten, införa ett särskilt 
program enligt [artikel 55.1 a i 
budgetförordningen (direkt förvaltning)] 
där de utestående medlen får användas 



AD\903303SV.doc 15/33 PE480.661v02-00

SV

för målen i punkt 4 i denna artikel 
(maximering av de tillgängliga medlens 
effekt på tillväxt och konkurrenskraft).

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstater som uppfyller villkoren 
i punkt 1 a, b eller c kan, i syfte att 
stabilisera sin ekonomi och undvika att 
medel går förlorade, uppdra åt 
kommissionen att genom en 
genomförandeakt införa ett särskilt 
program enligt [artikel 55.1 a i 
budgetförordningen (direkt förvaltning)] 
för att säkerställa att medlemsstatens 
inställda och/eller återtagna medel så 
snart som möjligt används för att uppnå 
de mål som anges i artikel 21.4 i denna 
förordning (maximering av de tillgängliga 
medlens effekt på tillväxt och 
konkurrenskraft).

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För varje prioritering ska man ange 
indikatorer för att bedöma hur 
genomförandet av program framskrider 
mot måluppfyllelsen, och dessa ska ligga 
till grund för övervakning, bedömning och 
resultatöversyn. Följande ska ingå:

3. För varje prioritering ska man ange 
mätbara kvalitativa och kvantitativa
indikatorer för att bedöma hur 
genomförandet av program framskrider 
mot måluppfyllelsen, och dessa ska ligga 
till grund för övervakning, bedömning och 
resultatöversyn. Följande ska ingå:
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Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För varje GSR-fond ska man i de 
fondspecifika bestämmelserna fastställa 
gemensamma indikatorer och man kan 
också föreskriva om programspecifika 
indikatorer.

För varje GSR-fond ska man i de 
fondspecifika bestämmelserna fastställa 
gemensamma mätbara kvalitativa och 
kvantitativa indikatorer, och man kan 
också föreskriva om programspecifika 
indikatorer.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstater som har ekonomiska 
problem och som uppfyller villkoren i 
artikel 22.1 kan, eventuellt med stöd från 
kommissionen, investera ränteinkomster 
och andra vinster i framför allt 
näringslivsrelevanta infrastrukturprojekt i 
syfte att maximera tillväxten och 
konkurrenskraften.

Motivering

Riskdelningsinstrumentet visar på behovet av att framför allt stödja infrastrukturprojekt i 
medlemsstater som har ekonomiska problem, eftersom dessa projekt i stor utsträckning syftar 
till att skapa en hållbar konkurrenskraft.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Infrastrukturprojekt.
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Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstater som har ekonomiska 
problem och som uppfyller villkoren i 
artikel 22.1 kan, eventuellt med stöd från 
kommissionen, använda de medel som 
anges i punkterna 1 och 2 i syfte att 
maximera tillväxten och 
konkurrenskraften genom framför allt 
näringslivsrelevanta infrastrukturprojekt.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att kapital och 
vinster och andra inkomster som kan 
härledas från GSR-fondernas stöd till 
finansieringsinstrumenten används i 
överensstämmelse med programmets syfte 
under minst tio år efter det att programmet 
avslutats.

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att kapital och 
vinster och andra inkomster som kan 
härledas från GSR-fondernas stöd till 
finansieringsinstrumenten används i 
överensstämmelse med programmets syfte 
under minst tio år efter det att programmet 
avslutats. De medel som återstår tio år 
efter det att programmet har avslutats ska 
överföras till unionens allmänna budget.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstater som har ekonomiska 
problem och som uppfyller villkoren i 
artikel 22.1 kan, eventuellt med stöd från 
kommissionen, använda de medel som 
anges i artikel 38.1 och 38.2 i syfte att 
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maximera tillväxten och 
konkurrenskraften genom framför allt 
näringslivsrelevanta infrastrukturprojekt.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 3 – led ma (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ma) hur lämpliga de planerade eller 
vidtagna åtgärderna är för att engagera 
de parter som avses i artikel 5 i 
utformningen, genomförandet, 
övervakningen och utvärderingen av 
partnerskapsavtalet och programmen.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 62 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) förfaranden för att säkerställa att de 
deklarerade utgifterna är korrekta,

c) förfaranden för att säkerställa att de 
deklarerade utgifterna är korrekta och att 
principen om sund ekonomisk förvaltning 
följts,

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 74 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Betalningsfristen för en ansökning om 
mellanliggande utbetalning kan i följande 
fall avbrytas av den delegerade 
utanordnaren enligt budgetförordningen för 
högst nio månader:

1. Betalningsfristen för en ansökning om 
mellanliggande utbetalning kan avbrytas av 
den delegerade utanordnaren enligt 
budgetförordningen för högst nio månader 
om ett eller flera av följande villkor 
uppfylls:
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Motivering

Förtydligande av texten.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska göra finansiella 
korrigeringar genom att helt eller delvis 
ställa in unionens bidrag till ett program 
och genom att från en medlemsstat 
återvinna, i syfte att utesluta dem från 
unionens finansiering, sådana belopp som 
betalats ut i strid med tillämplig 
unionslagstiftning och nationell 
lagstiftning, även i samband med sådana 
brister i medlemsstaternas förvaltnings-
och kontrollsystem som kommissionen 
eller Europeiska revisionsrätten upptäckt.

1. Kommissionen ska göra finansiella 
korrigeringar genom att helt eller delvis 
ställa in unionens bidrag till ett program 
och genom att från en medlemsstat 
återvinna, i syfte att utesluta dem från 
unionens finansiering, sådana belopp som 
betalats ut i strid med tillämplig 
unionslagstiftning och nationell 
lagstiftning, även i samband med sådana 
brister i medlemsstaternas förvaltnings-
och kontrollsystem som kommissionen 
eller Europeiska revisionsrätten upptäckt 
eller sådana som medlemsstaten själv har 
upptäckt men inte korrigerat på lämpligt 
sätt. 

Motivering

Detta kommer att ge medlemsstaterna ett incitament att på lämpligt sätt rätta till 
lagöverträdelser.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När kommissionen beslutar om belopp 
för en finansiell korrigering enligt punkt 1 
ska den av vilken art och hur allvarlig 
överträdelsen av tillämplig 
unionslagstiftning eller nationell 
lagstiftning är, och vilka ekonomiska 
följder den får för unionens budget. 

3. När kommissionen beslutar om belopp 
för en finansiell korrigering enligt punkt 1 
ska den beakta av vilken art och hur 
allvarlig överträdelsen av tillämplig 
unionslagstiftning eller nationell 
lagstiftning är, inklusive i förhållande till 
brister i medlemsstaternas förvaltnings-
och kontrollsystem, och vilka ekonomiska 
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följder den får för unionens budget.

Motivering

Anpassning till punkt 1 i denna artikel.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om en medlemsstat som har 
ekonomiska problem uppfyller villkoren i 
artikel 22.1 ska kommissionen på begäran 
använda en genomförandeakt för att 
införa ett särskilt program som den 
förvaltar direkt i enlighet med 
[artikel 55.1. a i budgetförordningen], för 
att på så sätt samla den berörda 
medlemsstatens innestående eller 
återtagna medel eller både och, liksom 
ränteinkomster och icke utnyttjade medel, 
i syfte att på bästa sätt främja tillväxten 
och ekonomin genom att ge stöd till 
framför allt näringslivsrelevanta 
infrastrukturprojekt.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 80 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För de medlemsstater som har 
ekonomiska problem och som omfattas av 
artikel 22.1 ska ett program, som 
kommissionen har infört genom en 
genomförandeakt i enlighet med 
[artikel 55.1 a] i budgetförordningen, 
användas till att investera de nedskurna 
medlen i så tillväxt- och 
ekonomifrämjande åtgärder som möjligt, 
och då i synnerhet näringslivsrelevanta 
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infrastrukturprojekt, så att regionerna 
inte lider ytterligare skada.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medel för målet Investering för tillväxt 
och sysselsättning ska anslås till följande 
tre kategorier av Nuts 2-regioner:

2. Medel för målet Investering för tillväxt 
och sysselsättning ska anslås till följande 
två kategorier av Nuts 2-regioner:

Ändringsförslag 37

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 38

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 två 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.
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Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Omedelbart efter denna förordnings 
ikraftträdande ska kommissionen genom en 
genomförandeakt anta ett beslut med en 
förteckning över de regioner som uppfyller 
kriterierna för de tre regionkategorierna i 
punkt 2 och de medlemsstater som 
uppfyller kriterierna i punkt 3. 
Förteckningen ska gälla under perioden 
1 januari 2014–31 december 2020.

4. Omedelbart efter denna förordnings 
ikraftträdande ska kommissionen genom en 
genomförandeakt anta ett beslut med en 
förteckning över de regioner som uppfyller 
kriterierna för de två regionkategorierna i 
punkt 2 och de medlemsstater som 
uppfyller kriterierna i punkt 3. 
Förteckningen ska gälla under perioden 
1 januari 2014–31 december 2020.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) 50,13 % (dvs. 162 589 839 384 euro) till 
mindre utvecklade regioner.

a) 62,14 % till mindre utvecklade regioner.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) 12,01 % (dvs. 38 951 564 661 euro) till 
övergångsregioner.

utgår

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) 16,39 % (dvs. 53 142 922 017 euro) till c) 16,39 % till mer utvecklade regioner.
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mer utvecklade regioner.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) 21,19 % (dvs. 68 710 486 782 euro) till 
medlemsstater som får stöd från 
Sammanhållningsfonden.

d) 21,19 % till medlemsstater som får stöd 
från Sammanhållningsfonden.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) 0,29 % (dvs. 925 680 000 euro) som 
tilläggsfinansiering för de yttersta 
randområden som anges i artikel 349 i 
fördraget och för de Nuts 2-regioner som 
uppfyller kriterierna i artikel 2 i protokoll 
nr 6 till anslutningsfördraget för Österrike, 
Finland och Sverige.

e) 0,29 % som tilläggsfinansiering för de 
yttersta randområden som anges i 
artikel 349 i fördraget och för de 
Nuts 2-regioner som uppfyller kriterierna i 
artikel 2 i protokoll nr 6 till 
anslutningsfördraget för Österrike, Finland 
och Sverige.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Stödberättigande befolkning, regionalt 
välstånd, nationellt välstånd och 
arbetslöshetsnivå för mindre utvecklade 
regioner och övergångsregioner.

a) Stödberättigande befolkning, regionalt 
välstånd, nationellt välstånd och 
arbetslöshetsnivå för mindre utvecklade 
regioner.
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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 15 % av strukturfondernas medel 
för mindre utvecklade regioner och 25 %
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.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlen för målet Europeiskt territoriellt 
samarbete ska uppgå till 3,48 % av de 
samlade medel som är tillgängliga för 
budgetåtaganden från fonderna under 
perioden 2014–2020 (dvs. 
11 700 000 004 euro).

8. Medlen för målet Europeiskt territoriellt 
samarbete ska uppgå till 7 % av de samlade 
medel som är tillgängliga för 
budgetåtaganden från fonderna under 
perioden 2014–2020.

Motivering

Jämför punkt 37 i Europaparlamentets resolution av den 5 juli 2011 om kommissionens femte 
sammanhållningsrapport och strategin för sammanhållningspolitiken efter 2013 
(2011/2035(INI)).
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Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 85 – punkt 1

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

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En kontroll av om de offentliga eller 
motsvarande utgifterna för 
strukturåtgärder inom målet Investering 
för tillväxt och sysselsättning har 
bibehållits under perioden ska endast 
göras i de medlemsstater där minst 15 % 
av befolkningen lever i mindre utvecklade 
regioner och övergångsregioner.

utgår

Motivering

Additionalitetsprincipen bör kontrolleras i alla medlemsstater; jämför punkterna 1 och 2 i 
Europaparlamentets resolution av den 5 juli (2011/2035(INI)): ”Europaparlamentet 
konstaterar vidare att EU:s stöd främjar detta mervärde om stödprojekt på nationell, regional 
och lokal nivå även bidrar till att uppnå alleuropeiska mål i fråga om europeisk integration, 
ekonomisk tillväxt, forskningsinsatser [...] och om detta inte skulle uppnås utan incitament 
från EU”.
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Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 90

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Som ett led i ett eller flera operativa 
program får Eruf och 
Sammanhållningsfonden stödja insatser 
som omfattar en rad arbeten, verksamheter 
eller tjänster som syftar till att fullgöra en 
odelbar uppgift av en precis ekonomisk 
eller teknisk natur med tydligt fastställda 
mål och vars totala kostnad överstiger 
50 000 000 euro (nedan kallat större 
projekt). Finansieringsinstrument ska inte 
betraktas som större projekt.

Som ett led i ett eller flera operativa 
program får Eruf och 
Sammanhållningsfonden stödja insatser 
som omfattar en rad arbeten, verksamheter 
eller tjänster som syftar till att fullgöra en 
odelbar uppgift av en precis ekonomisk 
eller teknisk natur med tydligt fastställda 
mål och vars totala kostnad överstiger 
10 000 000 euro (nedan kallat större 
projekt). Finansieringsinstrument ska inte 
betraktas som större projekt.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 92 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. När kommissionen bedömer större 
projekt ska den ta ställning till om 
fondens ekonomiska bidrag skulle kunna 
leda till en betydande förlust av 
arbetstillfällen vid befintliga 
lokaliseringar inom unionen, i syfte att 
säkerställa att unionsfinansieringen inte 
bidrar till att företag flyttas inom EU.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 116 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Revisionsmyndigheten ska se till att 
revision genomförs av förvaltnings- och 
kontrollsystemen, av ett lämpligt urval 
verksamheter och av årsredovisningen.

1. Revisionsmyndigheten ska se till att 
revision genomförs av förvaltnings- och 
kontrollsystemet för de operativa 
programmen och av ett lämpligt urval 
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verksamheter på grundval av de utgifter 
som deklarerats till kommissionen.
Lämpliga urvalsmetoder är alla statistiska 
metoder. Om detta inte är möjligt på 
grund av att antalet verksamheter är för 
litet får en formell icke-statistisk metod 
användas; den metod som används måste 
säkerställa ett representativt urval av 
deklarerade utgifter och göra det möjligt 
för revisionsmyndigheten att dra giltiga 
slutsatser om systemets effektivitet.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 116 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 142 
för att fastställa vilka villkor dessa 
revisioner ska uppfylla.

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 142 
och då välja lämpliga statistiska eller 
icke-statistiska urvalsmetoder. 

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 117 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När kommissionen beslutar om den ska 
begära dessa handlingar ska den ta hänsyn 
till om det operativa programmets 
förvaltnings- och kontrollsystem liknar de 
som tillämpades under föregående 
programperiod, om 
förvaltningsmyndigheten också utför 
attesteringsmyndighetens uppgifter samt 
till eventuella handlingar som styrker att de 
fungerar effektivt.

När kommissionen beslutar om den ska 
begära dessa handlingar ska den tillämpa 
ett riskbaserat tillvägagångssätt och ta 
hänsyn till om det operativa programmets 
förvaltnings- och kontrollsystem liknar de 
som tillämpades under föregående 
programperiod, om 
förvaltningsmyndigheten också utför 
attesteringsmyndighetens uppgifter, samt 
till eventuella handlingar som styrker att de 
fungerar effektivt.
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Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 117 – punkt 4 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De delegerade utanordnarna ska i sina 
årliga verksamhetsrapporter redogöra för 
hur kommissionen har utövat sin 
kontrollfunktion i samband med 
ackreditering.

Motivering

Detta är en uppföljning av den rekommendation som revisionsrätten gav i punkterna 25 och 
26 i sitt yttrande 7/2011.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 127 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om en medlemsstat som har 
ekonomiska problem uppfyller villkoren i 
artikel 22.1 ska kommissionen på begäran 
använda en genomförandeakt för att 
införa ett särskilt program som den 
förvaltar direkt i enlighet med 
[artikel 55.1. a i budgetförordningen], för 
att på så sätt samla den berörda 
medlemsstatens innestående och/eller 
återtagna medel samt ränteinkomster och 
icke utnyttjade medel i syfte att på bästa 
sätt främja tillväxten och ekonomin 
genom att ge stöd till framför allt 
näringslivsrelevanta infrastrukturprojekt.
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Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 131 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När kommissionen inleder ett 
förfarande i enlighet med artikel 137 ska 
den endast göra en finansiell korrigering 
med avseende på utgifter för 
räkenskapsår för vilka årsredovisningar 
har eller skulle ha översänts. Utgifter som 
anses vara avslutade enligt punkterna 1 
och 2 i denna artikel och för vilka den 
treårsperiod som avses i artikel 132.1 har 
löpt ut ska inte bli föremål för finansiella 
korrigeringar, förutom vid oegentligheter 
som uppdagats och som gäller bristande 
efterlevnad av artikel 61 och för de fall 
som avses i artikel 136.4 och 136.5.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 134 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen kan helt eller delvis 
ställa in de mellanliggande utbetalningarna 
för prioriterade områden eller operativa 
program i följande fall: 

1. Kommissionen kan helt eller delvis 
ställa in de mellanliggande utbetalningarna 
för prioriterade områden eller operativa 
program om ett eller flera av följande
villkor uppfylls: 

Motivering

Förtydligande av texten.
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Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 135 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det bidrag från fondernas som ställs in i 
enlighet med punkt 2 kan återanvändas av 
medlemsstaten inom det berörda operativa 
programmet, med förbehåll för punkt 4.

3. Förutsatt att medlemsstaterna har 
förhindrat, spårat och korrigerat 
oriktigheter samt genomfört lämplig 
finansiell justering, får det bidrag från 
fondernas som ställs in i enlighet med 
punkt 2 återanvändas en enda gång av 
medlemsstaten inom det berörda operativa 
programmet, med förbehåll för punkt 4.

Motivering

Förtydligande av idén att medlemsstaterna ska ha rätt att återanvända medlen om 
oriktigheter har upptäckts och följts upp på lämpligt sätt av medlemsstaten själv.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 135 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. En finansiell korrigering ska inte 
påverka den berörda medlemsstatens 
skyldighet att återkräva de berörda 
beloppen i enlighet med artikel 112.2. 

Motivering

Detta ändringsförslag förtydligar att belopp som ska återkrävas måste återkrävas i samtliga 
fall.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 136 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska göra finansiella 
korrigeringar genom genomförandeakter, 

1. Kommissionen ska göra finansiella 
korrigeringar genom genomförandeakter, 
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genom att helt eller delvis ställa in 
unionens bidrag till ett operativt program i 
enlighet med artikel 77, om den efter 
nödvändig utredning drar följande 
slutsatser:

genom att helt eller delvis ställa in 
unionens bidrag till ett operativt program i 
enlighet med artikel 77, om den efter 
nödvändig utredning bedömer att ett eller 
flera av följande villkor uppfylls:

Motivering

Förtydligande av texten.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 137 – punkt 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En finansiell korrigering som leder till en 
nettokorrigering ska utgöra inkomst 
avsatt för särskilda ändamål i samma 
kapitel i unionens allmänna budget.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 137 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Om en medlemsstat som har 
ekonomiska problem uppfyller villkoren i 
artikel 22.1 ska kommissionen på begäran 
använda en genomförandeakt för att 
införa ett särskilt program som den 
förvaltar direkt i enlighet med 
[artikel 55.1. a i budgetförordningen], för 
att på så sätt samla den berörda 
medlemsstatens innestående eller 
återtagna medel eller både och, liksom 
ränteinkomster och icke utnyttjade medel, 
i syfte att på bästa sätt främja tillväxten 
och ekonomin genom att ge stöd till 
framför allt näringslivsrelevanta 
infrastrukturprojekt.
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Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 142 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. På begäran av antingen 
Europaparlamentet eller rådet ska 
revisionsrätten avge ett yttrande om de 
delegerade akter som avses i 
artiklarna 20.4, 54.1, 58, 77.1, 112.2, 
114.8, 114.9, 114.10, 116.1, 116.6 och 
136.6. 

Motivering

Detta gör det möjligt för parlamentet och rådet att bilda sig en egen uppfattning på grundval 
av revisionsrättens expertutlåtande.
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