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Ändringsförslag 5
Kinga Göncz

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Det är av stor vikt att i högre grad 
utnyttja synergieffekter och 
komplementaritet hos de olika finansiella 
instrument som står till förfogande, t.ex. 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Sammanhållningsfonden, 
Europeiska socialfonden, 
Europeiska fonden för integration, 
programmet för gemenskapsåtgärder på 
folkhälsoområdet och 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling, för att uppnå de 
komplexa målen för EU:s 2020-strategi, 
som har till syfte att skapa en 
intelligentare och miljövänligare tillväxt 
som präglas av social delaktighet och att 
på ett effektivare sätt stödja de minst 
gynnade mikroregionerna och de mest 
sårbara grupperna som står inför 
komplexa flerdimensionella problem. 

Or. en

Ändringsförslag 6
Kinga Göncz

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) För att underlätta förvaltningen av 
gemenskapsmedlen, påskynda investeringar 
i medlemsstaterna och regionerna samt öka 
stödets effekter på ekonomin är det 
nödvändigt att reglerna för 

(2) För att underlätta förvaltningen av 
unionsmedlen, påskynda investeringar i 
medlemsstaterna och regionerna samt öka 
stödets effekter på ekonomin är det
dessutom nödvändigt att reglerna för 
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sammanhållningspolitiken förenklas 
ytterligare.

Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden förenklas 
ytterligare, på unionsnivå och på nationell 
nivå.

Or. en

Ändringsförslag 7
Birgit Sippel

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) För att underlätta förvaltningen av 
gemenskapsmedlen, påskynda investeringar 
i medlemsstaterna och regionerna samt öka
stödets effekter på ekonomin är det 
nödvändigt att reglerna för 
sammanhållningspolitiken förenklas 
ytterligare.

(2) För att underlätta förvaltningen av EU-
medlen, påskynda investeringar i 
medlemsstaterna och regionerna samt 
stärka stödets effekter på ekonomin och 
skapandet av framtidsdugliga 
arbetsplatser som garanterar 
samhällsdeltagande är det nödvändigt att 
reglerna för sammanhållningspolitiken 
förenklas ytterligare.

Or. de

Ändringsförslag 8
Mara Bizzotto

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) För att underlätta förvaltningen av 
gemenskapsmedlen, påskynda 
investeringar i medlemsstaterna och 
regionerna samt öka stödets effekter på 
ekonomin är det nödvändigt att reglerna för 
sammanhållningspolitiken förenklas 
ytterligare.

(2) För att underlätta förvaltningen av 
gemenskapsmedlen, påskynda 
investeringar på samtliga styresnivåer –
från den nationella till den lokala – samt 
öka stödets effekter på ekonomin och dess
aktörer, framför allt de små och 
medelstora företagen, så att 
sysselsättningen påverkas positivt, är det 
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nödvändigt att reglerna för 
sammanhållningspolitiken förenklas 
ytterligare.

Or. it

Ändringsförslag 9
Pervenche Berès

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Kommissionen bör rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om 
förordningens effekt på 
betalningsnivåerna och i vilken 
utsträckning den kommer att beakta 
betalningsnivåerna i sitt budgetförslag 
och i översynen av budgetramen. 
Kommissionens rapport bör också 
innehålla en bedömning av effekterna på 
sysselsättningen och den sociala 
integrationen.

Or. en

Ändringsförslag 10
Mara Bizzotto

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att göra det lättare att anpassa de 
operativa programmen efter den pågående 
finansiella och ekonomiska krisen bör 
medlemsstaterna, istället för en 
utvärdering, göra en analys som visar att 
ett operativt program bör ses över.

(6) För att göra det lättare att anpassa de 
operativa programmen efter den pågående 
finansiella och ekonomiska krisen och de 
effekter krisen fått för företagen och 
sysselsättningen bör medlemsstaterna, 
istället för en utvärdering, göra en analys 
som visar att ett operativt program bör ses 
över.
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Or. it

Ändringsförslag 11
Birgit Sippel

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Just i kristider, när trycket på 
arbetsmarknaden och risken för 
uppsägningar stiger, är det nödvändigt att 
kunna reagera flexibelt för att målinriktat 
kunna stödja särskilt drabbade 
medlemsstater eller enskilda regioner. 
Därför är det viktigt att skapa regler som 
också i framtiden gör det möjligt för 
Europeiska socialfonden att snabbt 
reagera för att undvika förseningar med 
att genomföra programmen och negativa 
effekter på bevarandet och skapandet av
framtidsdugliga arbetsplatser som 
garanterar samhällsdeltagande.

Or. de

Ändringsförslag 12
Gesine Meissner

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Det är nödvändigt att de operativa 
programmen genomförs korrekt och att 
unionsmedlen utnyttjas optimalt för att 
man ska kunna tillgodose behovet av att 
vidta aktiva arbetsmarknadsåtgärder 
såsom utbildning av arbetslösa, 
förutseende och hantering av 
omstruktureringar, utveckling av 
anställdas kompetens för att tillgodose 
arbetsmarknadens behov i 
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överensstämmelse med ekonomin och 
tillhandahållande av praktikplatser av 
hög kvalitet för ungdomar. Under en 
ekonomisk och finansiell kris är det 
synnerligen angeläget att människor kan 
kvarstå i arbete eller hitta sysselsättning.

Or. en

Ändringsförslag 13
Birgit Sippel

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Med hänsyn till de exceptionella
omständigheterna och de avsevärda och 
exempellösa effekter som den aktuella 
ekonomiska och finansiella krisen har på 
medlemsstaternas budgetar krävs en extra 
delutbetalning av förskottet för 2010 för 
de medlemsstater eller enskilda regioner i 
medlemsstaterna som drabbats värst av 
krisen; detta för att möjliggöra ett 
välfungerande kapitalflöde och för att 
betalningar ska kunna utbetalas till 
förmånstagarna under genomförandet av 
programmen.

Or. de

Ändringsförslag 14
Birgit Sippel

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Tidsfristen för beräkningen av det 
automatiska återtagandet av det årliga 
budgetåtagande som hänför sig till det 
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totala årliga bidraget 2007 bör förlängas 
för att förbättra utnyttjandet av medel som 
anslagits för vissa operativa program. En 
sådan flexibilitet är nödvändig eftersom 
programmen godkändes sent och kom i 
gång långsammare än beräknat. Med 
hänsyn till krisen kan man på så vis
lämna ett lämpligt stöd till initiativ för att 
bevara och skapa mer sysselsättning.

Or. de

Ändringsförslag 15
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 4 – led a
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 44 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) finansieringstekniska instrument för 
företag, i första hand små och medelstora 
företag, bl.a. riskkapitalfonder, 
garantifonder och lånefonder,

a) finansieringstekniska instrument för 
företag, i första hand små och medelstora 
företag, bl.a. riskkapitalfonder, 
garantifonder, mikrokrediter och 
lånefonder,

Or. de

Ändringsförslag 16
Ádám Kósa

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 4a (ny)
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Artikel 47.1 ska ersättas med 
följande:
”1. Syftet med utvärderingarna är att 
förbättra kvaliteten, måluppfyllelsen och 
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kontinuiteten i stödet från fonderna och 
strategin för samt genomförandet av de 
operativa programmen mot bakgrund 
av den berörda medlemsstatens eller 
regionens särskilda strukturella problem 
samtidigt som hänsyn tas till målet om 
en hållbar utveckling och till relevant 
EU-lagstiftning i fråga om 
miljökonsekvenser, inklusive åtgärder för 
en miljö som är tillgänglig för personer 
med funktionsnedsättning, och strategisk 
miljöbedömning.”

Or. en

Justification

This modification serves the obligations laid down in Article 16 of the regulation. Article 16 
stresses the importance of accessibility for people with disabilities where the regulation 
indicates that "accessibility for disabled persons shall be one of the criteria to be observed in 
defining operations co-financed by the Funds and to be taken into account during the various 
stages of implementation". 

This modification also helps implementing the articles 2 (2) and 3 (b) of REGULATION (EC) 
No 1081/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 July 2006 
on the European Social Fund and repealing Regulation (EC) No 1784/1999 in order to make 
Europe a more accessible place for a growing number of ageing and disabled people. This 
proposal also helps the MSs to prepare themselves for planning, coordinating and eventually 
implementing their efforts for realizing same standard measures for people with disabilities in 
the long run with equal basis, with special regards to the UN Convention on the rights of 
persons with disabilities which already had been adopted by the European Council last 
November. The needs of people with disabilities are the same wherever live in the European 
Union and the modification finally serves their ability of mobility as well.

Ändringsförslag 17
Corina Creţu

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 5a (ny)
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 55 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) I artikel 55.2 ska tredje stycket 
ersättas med följande:
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”Vid beräkningen ska 
förvaltningsmyndigheten ta hänsyn till 
den referensperiod som är lämplig för 
den berörda investeringskategorin, till 
projektkategorin, till den normalt 
förväntade lönsamheten för den 
investeringskategori som det gäller, till 
tillämpningen av principen att 
förorenaren betalar, och där så är 
lämpligt, till överväganden om skälighet 
mot bakgrund av den berörda 
medlemsstatens relativa välstånd.”

Or. en

Ändringsförslag 18
Corina Creţu

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 6
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 55 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om det objektivt inte är möjligt att 
uppskatta inkomsterna i förväg, ska de 
nettoinkomster som genererats inom fem år 
efter det att en insats avslutats dras av från 
de inkomster som deklarerats till 
kommissionen.

3. Om det objektivt inte är möjligt eller 
tekniskt tillförlitligt att uppskatta 
inkomsterna i förväg, ska de 
nettoinkomster som genererats inom fem år 
efter det att en insats avslutats dras av från 
de inkomster som deklarerats till 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 19
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8 – led a
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 57 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaten eller 
förvaltningsmyndigheten ska se till att en 
insats som omfattar investeringar i 
infrastruktur eller produktiva investeringar 
får behålla sitt stöd från fonderna endast 
om den, inom fem år efter det att den har 
slutförts, inte är föremål för någon 
betydande förändring som följer antingen 
av att ägandeförhållandena för en 
infrastruktur förändras eller av att en 
produktionsverksamhet upphör, och som 
påverkar dess karaktär eller villkoren för 
dess genomförande eller innebär att ett 
företag eller ett offentligt organ får en 
otillbörlig förmån.

1. Medlemsstaten eller 
förvaltningsmyndigheten ska se till att en 
insats som omfattar investeringar i 
infrastruktur eller produktiva investeringar 
får behålla sitt stöd från fonderna endast 
om den, inom tio år efter det att den har 
slutförts, inte är föremål för någon 
betydande förändring som följer antingen 
av att ägandeförhållandena för en 
infrastruktur förändras eller av att en 
produktionsverksamhet upphör, och som 
påverkar dess karaktär eller villkoren för 
dess genomförande eller innebär att ett 
företag eller ett offentligt organ får en 
otillbörlig förmån.

Or. de

Ändringsförslag 20
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8 – led a
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 57 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får förkorta tidsfristen i 
första stycket till tre år då en investering 
upprätthålls eller arbetstillfällen som 
skapats av små och medelstora företag 
bevaras.

Medlemsstaterna får förkorta tidsfristen i 
första stycket till fem år då en investering 
upprätthålls eller arbetstillfällen som 
skapats av små och medelstora företag 
bevaras.

Or. de
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Ändringsförslag 21
Birgit Sippel

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 11a (ny)
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 82 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) I artikel 82.1 tillfogas följande 
bokstav:
”(ea) För de medlemsstater som 2009 fått 
bidrag enligt rådets förordning (EG) 
nr 332/2002 av den 18 februari 2002 om 
upprättandet av ett system för 
medelfristigt ekonomiskt stöd till 
medlemsstaters betalningsbalans1, eller 
medlemsstater vars BNP 2009 jämfört 
med föregående år sjunkit med mer än 
10 procent i reala termer eller vars 
arbetslöshetsnivå antingen totalt eller i 
vissa regioner stigit med mer än 
3 procentenheter jämfört med föregående 
år: år 2010 2 procent av bidraget från 
Sammanhållningsfonden och 4 procent 
av bidraget från Europeiska socialfonden 
till det operativa programmet.
1 EUT L 53, 23.2.2002, s. 1.”

Or. de

Ändringsförslag 22
Pervenche Berès

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 12a (ny)
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 93 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Artikel 93.1 ska ersättas med 
följande: 
”1. Kommissionen skall automatiskt 
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återta den del av det belopp som 
beräknats i enlighet med andra stycket för 
ett operativt program som inte har 
använts för betalning av 
förhandsfinansiering eller 
mellanliggande betalningar eller för 
vilken någon ansökan om betalning inte 
har sänts i överensstämmelse med 
artikel 86 senast den 31 december det 
andra året efter det år då 
budgetåtagandet för programmet 
gjordes, med det undantag som nämns i 
punkt 2.
När det gäller det automatiska 
återtagande som avses i första stycket ska 
kommissionen fastställa beloppet genom 
att till varje budgetåtagande för åren 
2008–2013 lägga till en sjättedel av det 
årliga budgetåtagande som hänför sig till 
det totala årliga anslaget för 2007.”

Or. en

Motivering

Genom att skjuta fram det automatiska återtagande som hänför sig till åtaganden som 
gjordes 2007 uppnår man en viss flexibilitet i en situation där antagandet av de operativa 
programmen har varit långsammare än väntat.

Ändringsförslag 23
Birgit Sippel

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 12a (ny)
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 93 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Artikel 93. 1 ska ersättas med 
följande:
”1. Kommissionen skall automatiskt 
återta den del av det belopp som 
beräknats i enlighet med andra stycket för 
ett operativt program som inte har 
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använts för betalning av 
förhandsfinansiering eller 
mellanliggande betalningar eller för 
vilken någon ansökan om betalning inte 
har sänts i överensstämmelse med 
artikel 86 senast den 31 december det 
andra året efter det år då 
budgetåtagandet för programmet 
gjordes, med det undantag som nämns i 
punkt 2.
När det gäller det automatiska 
återtagande som avses i första stycket ska 
kommissionen fastställa beloppet genom 
att till varje budgetåtagande för åren 
2008–2013 lägga till en sjättedel av det 
årliga budgetåtagande som hänför sig till 
det totala årliga anslaget för 2007.”

Or. de

Ändringsförslag 24
Pervenche Berès

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 12b (ny)
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 93 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) I artikel 93 ska följande punkt 
införas:
”2a. Genom undantag från punkt 1 första 
stycket och punkt 2 ska tidsfristerna för 
det automatiska återtagandet inte gälla 
det årliga budgetåtagande som hänför sig 
till det totala årliga anslaget för 2007.”

Or. en

Motivering

Genom att skjuta fram det automatiska återtagande som hänför sig till åtaganden som 
gjordes 2007 uppnår man en viss flexibilitet i en situation där antagandet av de operativa 
programmen har varit långsammare än väntat.
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Ändringsförslag 25
Birgit Sippel

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 12b (ny)
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 93 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) I artikel 93 ska följande punkt
införas:
”2a. Genom undantag från punkt 1 första 
stycket och punkt 2 ska tidsfristerna för 
det automatiska återtagandet inte gälla 
det årliga budgetåtagande som hänför sig 
till det totala årliga anslaget för 2007.”

Or. de

Ändringsförslag 26
Pervenche Berès

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Övergångsbestämmelser

Med hänsyn till de exceptionella 
omständigheterna för övergången till de 
regler om återtagande som införs genom 
denna förordning ska de anslag som 
annullerats på grund av kommissionens 
återtaganden för räkenskapsåret 2007, vid 
genomförandet av artikel 93.1 första 
stycket och artikel 97 i förordning (EG) 
nr 1083/2006, i enlighet med artikel 11 i 
budgetförordningen, återställas i den mån 
det är nödvändigt för genomförandet av 
bestämmelserna i artikel 93.1 andra 
stycket i förordning (EG) nr 1083/2006.
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Or. en

Motivering

Genom att skjuta fram det automatiska återtagande som hänför sig till åtaganden som 
gjordes 2007 uppnår man en viss flexibilitet i en situation där antagandet av de operativa 
programmen har varit långsammare än väntat.


