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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I förordning (EU) nr […] om 
finansiella bestämmelser för unionens 
årliga budget fastställs de allmänna 
principerna för genomförandet av 
unionens årliga budget. Därför är det 
nödvändigt att se till att den förordningen 
stämmer överens med de bestämmelser 
som reglerar ESF.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Att programmyndigheternas 
skyldigheter i fråga om förvaltning, 
styrning och revision av insatsen fullgörs 
av de myndigheter som ansvarar för det 
program som stöder insatsen eller att de 
sluter avtal med myndigheterna i den 
medlemsstat där insatsen genomförs
förutsatt att villkoren i punkt 2 a är 
uppfyllda och skyldigheterna i fråga om 
förvaltning, styrning och revision av 
insatsen fullgörs.

(b) Att programmyndigheternas 
skyldigheter i fråga om förvaltning, 
styrning och revision av insatsen fullgörs 
av de myndigheter som ansvarar för det 
program som stöder insatsen eller att de 
sluter avtal med myndigheterna i den 
medlemsstat där insatsen genomförs.

Motivering

Anpassning till COM(2011)0615.
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utöver de utgifter som avses i 
artikel 59.3 i förordning (EU) nr […] ska 
inköp av infrastruktur, mark och fastigheter 
inte berättiga till stöd från ESF.

3. Utöver de utgifter som avses i 
artikel 59.3 i förordning (EU) nr […] ska 
inköp av infrastruktur, mark och 
fastigheter, oavsett värde, inte berättiga till 
stöd från ESF.

Motivering

Anpassning till COM(2011)0615.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Redovisningsrevisionen ska enbart syfta 
till att kontrollera att villkoren för 
ersättning av kommissionen på grundval av 
standardiserade skalor för enhetskostnader 
och schablonbelopp har uppfyllts.

Varje redovisningsrevision som anses 
nödvändig ska syfta till att kontrollera att 
villkoren för ersättning av kommissionen 
på grundval av standardiserade skalor för 
enhetskostnader och schablonbelopp har 
uppfyllts.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om dessa finansieringsformer används får 
medlemsstaterna tillämpa sin egen 
redovisningspraxis för att stödja insatserna.
Vid tillämpningen av denna förordning 
och förordning (EU) nr […] ska denna 
redovisningspraxis och därav 
resulterande belopp inte vara föremål för 
revision av revisionsmyndigheten eller 

Om dessa finansieringsformer används får 
medlemsstaterna tillämpa sin egen 
redovisningspraxis för att stödja insatserna.
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kommissionen.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 16 för att 
fastställa särskilda regler och villkor för 
medlemsstaternas ansökningar om 
policybaserade garantier, inklusive tak, och 
därvid särskilt se till att användningen av 
dessa inte leder till alltför höga 
skuldsättningsnivåer hos offentliga organ.

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 16 för att 
fastställa särskilda regler och villkor för 
medlemsstaternas ansökningar om 
policybaserade garantier, inklusive tak, och 
därvid särskilt se till att användningen av 
dessa inte leder till alltför höga 
skuldsättningsnivåer hos offentliga organ.
Dessa delegerade akter ska 
överensstämma med de principer som 
anges i förordning (EU) nr […] om 
finansiella bestämmelser för unionens 
årliga budget.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Bilaga – led 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gemensamma indikatorer för förvaltning 
av ESF-medel i medlemsstaterna:
– Antalet anställda med ansvar för 
förvaltning, beviljande och kontroll av 
ESF-medel i respektive medlemsstat.
Alla uppgifter ska delas upp efter 
respektive Nuts-nivå.
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Bilaga – led 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa uppgifter om deltagare i en 
ESF-stödd insats ska lämnas i de årliga 
genomföranderapporterna enligt 
artikel 44.1 och 44.2 och artikel 101.1 i 
förordning (EU) nr […]. Alla uppgifter ska 
delas upp efter kön.

Dessa uppgifter om deltagare i en 
ESF-stödd insats ska lämnas i de årliga 
genomföranderapporterna enligt 
artikel 44.1 och 44.2 och artikel 101.1 i 
förordning (EU) nr […]. Alla uppgifter ska 
delas upp efter kön och Nuts-nivå.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Bilaga – led 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa uppgifter ska lämnas i de årliga 
genomföranderapporterna enligt 
artikel 44.1 och 44.2 och artikel 101.1 i 
förordning (EU) nr […].

Dessa uppgifter ska lämnas i de årliga 
genomföranderapporterna enligt 
artikel 44.1 och 44.2 och artikel 101.1 i 
förordning (EU) nr […]. Uppgifterna ska 
delas upp efter Nuts-nivå.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Bilaga – led 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa uppgifter ska lämnas i de årliga 
genomföranderapporterna enligt 
artikel 44.1 och 44.2 och artikel 101.1 i 
förordning (EU) nr […]. Alla uppgifter ska 
delas upp efter kön.

Dessa uppgifter ska lämnas i de årliga 
genomföranderapporterna enligt 
artikel 44.1 och 44.2 och artikel 101.1 i 
förordning (EU) nr […]. Alla uppgifter ska 
delas upp efter kön och Nuts-nivå.
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Bilaga – led 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa uppgifter ska lämnas i de årliga 
genomföranderapporterna enligt 
artikel 44.1 och 44.2 i förordning (EU) 
nr […]. Uppgifterna ska samlas in från ett 
representativt urval deltagare inom varje 
prioriterat område. Urvalets interna 
validitet bör säkerställas på ett sådant sätt 
att uppgifterna kan generaliseras för varje 
prioriterat område. Alla uppgifter ska delas 
upp efter kön.

Dessa uppgifter ska lämnas i de årliga
genomföranderapporterna enligt 
artikel 44.1 och 44.2 i förordning (EU) 
nr […]. Uppgifterna ska samlas in från ett 
representativt urval deltagare inom varje 
prioriterat område. Urvalets interna 
validitet bör säkerställas på ett sådant sätt 
att uppgifterna kan generaliseras för varje 
prioriterat område. Alla uppgifter ska delas 
upp efter kön och Nuts-nivå.
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