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Ändringsförslag 90
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I enlighet med slutsatserna från 
Europeiska rådets möte den 17 juni 2010, 
då unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla antogs, ska unionen och 
medlemsstaterna satsa på att uppnå smart 
och hållbar tillväxt för alla, samtidigt som 
de främjar en harmonisk utveckling av 
unionen och minskar skillnaderna mellan 
regionerna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 91
Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Från utformning till genomförande 
bör strukturfonderna ta hänsyn till 
prioriteringarna och principerna i 
småföretagsakten för Europa, särskilt 
principen ”Tänk småskaligt först”. 

Or. fr

Ändringsförslag 92
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Skäl 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För varje partnerskapsavtal och varje 
enskilt program bör en medlemsstat 
organisera ett partnerskap med företrädare 
för behöriga regionala, lokala och andra 
myndigheter, näringslivets och 
arbetsmarknadens parter samt organ som 
företräder civilsamhället, inklusive 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organ med ansvar för 
jämlikhet och likabehandling. Syftet med 
sådana partnerskap är att följa principen 
om flernivåstyre, att berörda parter ska ta 
ansvar för planerade insatser och att bygga 
på relevanta aktörers erfarenheter och 
sakkunskap. Kommissionen bör ha 
befogenhet att anta delegerade akter för att 
föreskriva om en uppförandekod för att se 
till att partnerna deltar i utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av partnerskapsavtalen och 
programmen på ett konsekvent sätt.

(9) För varje partnerskapsavtal och varje 
enskilt program bör en medlemsstat 
organisera ett partnerskap med företrädare 
för behöriga regionala, lokala och andra 
myndigheter, näringslivets och 
arbetsmarknadens parter samt organ som 
företräder civilsamhället, inklusive 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer, organ med ansvar för 
jämställdhet och likabehandling, samt 
icke-statliga organisationer som verkar 
för social inkludering och organisationer 
som är aktiva inom kultur, utbildning och 
ungdomspolitik. Särskild hänsyn bör tas 
till grupper som kan påverkas av 
programmen och kan ha svårigheter att 
påverka dem. Samarbetet med parterna 
bör följa bästa praxis. Varje medlemsstat 
bör se till att lämpligt tekniskt stöd ges för 
att underlätta deras engagemang och 
deltagande under programplaneringens 
alla stadier. Syftet med sådana partnerskap 
är att följa principen om flernivåstyre, att 
berörda parter ska ta ansvar för planerade 
insatser och att bygga på relevanta aktörers 
erfarenheter och sakkunskap. Därför bör 
parterna företräda de olika territoriella 
nivåerna enligt medlemsstaternas 
institutionella struktur. Parterna bör välja 
och utse de ledamöter som ska 
representera dem i 
övervakningskommittén. Kommissionen 
bör ha befogenhet att anta delegerade akter 
för att föreskriva om en uppförandekod för 
att se till att partnerna deltar i utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av partnerskapsavtalen och 
programmen på ett konsekvent sätt.

Or. en

Ändringsförslag 93
Elisabeth Morin-Chartier



AM\903982SV.doc 5/211 PE489.560v02-00

SV

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För varje partnerskapsavtal och varje 
enskilt program bör en medlemsstat 
organisera ett partnerskap med företrädare 
för behöriga regionala, lokala och andra 
myndigheter, näringslivets och 
arbetsmarknadens parter samt organ som 
företräder civilsamhället, inklusive 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organ med ansvar för 
jämlikhet och likabehandling. Syftet med 
sådana partnerskap är att följa principen 
om flernivåstyre, att berörda parter ska ta 
ansvar för planerade insatser och att bygga 
på relevanta aktörers erfarenheter och 
sakkunskap. Kommissionen bör ha 
befogenhet att anta delegerade akter för att 
föreskriva om en uppförandekod för att se 
till att partnerna deltar i utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av partnerskapsavtalen och 
programmen på ett konsekvent sätt.

(9) För varje partnerskapsavtal och varje 
enskilt program bör en medlemsstat 
organisera ett partnerskap med företrädare 
för behöriga regionala, lokala och andra 
myndigheter, näringslivets och 
arbetsmarknadens parter samt organ som 
företräder civilsamhället, inklusive 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organ med ansvar för 
jämlikhet och likabehandling. Syftet med
sådana partnerskap är att följa principen 
om flernivåstyre, att berörda parter ska ta 
ansvar för planerade insatser och att bygga 
på relevanta aktörers erfarenheter och 
sakkunskap. Kommissionen bör ha 
befogenhet att efter samråd med 
arbetsmarknadens parter på europeisk 
nivå anta delegerade akter för att 
föreskriva om en uppförandekod för att se 
till att partnerna deltar i utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av partnerskapsavtalen och 
programmen på ett konsekvent sätt.

Or. fr

Ändringsförslag 94
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För varje partnerskapsavtal och varje 
enskilt program bör en medlemsstat 
organisera ett partnerskap med företrädare 
för behöriga regionala, lokala och andra 
myndigheter, näringslivets och 
arbetsmarknadens parter samt organ som 

(9) För varje partnerskapsavtal och varje 
enskilt program bör en medlemsstat 
organisera ett partnerskap med företrädare 
för behöriga regionala, lokala och andra 
myndigheter, näringslivets och 
arbetsmarknadens parter samt organ som 



PE489.560v02-00 6/211 AM\903982SV.doc

SV

företräder civilsamhället, inklusive 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organ med ansvar för 
jämlikhet och likabehandling. Syftet med 
sådana partnerskap är att följa principen 
om flernivåstyre, att berörda parter ska ta 
ansvar för planerade insatser och att bygga 
på relevanta aktörers erfarenheter och 
sakkunskap. Kommissionen bör ha 
befogenhet att anta delegerade akter för 
att föreskriva om en uppförandekod för att 
se till att partnerna deltar i utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av partnerskapsavtalen och 
programmen på ett konsekvent sätt.

företräder civilsamhället, inklusive 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organ med ansvar för 
jämlikhet och likabehandling. Syftet med 
sådana partnerskap är att följa principen 
om flernivåstyre, att berörda parter ska ta 
ansvar för planerade insatser och att bygga 
på relevanta aktörers erfarenheter och 
sakkunskap. Kommissionen bör åläggas 
att anta en uppförandekod för att se till att 
partnerna deltar i utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av partnerskapsavtalen och 
programmen på ett konsekvent sätt.

Or. de

Ändringsförslag 95
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Som ett led i sina satsningar på ökad 
ekonomisk, territoriell och social 
sammanhållning bör unionen i alla skeden 
av genomförandet av GSR-fonderna sträva 
efter att undanröja ojämlikhet och främja 
jämställdhet, liksom att bekämpa 
diskrimination på grund av kön, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning.

(11) Som ett led i sina satsningar på ökad 
ekonomisk, territoriell och social 
sammanhållning bör unionen i alla skeden 
av genomförandet av GSR-fonderna 
sträva efter att undanröja ojämlikhet och 
främja jämställdhet, med hänsyn till 
EU:s strategi för jämställdhet1, 
jämställdhetspakten2 samt 
genomförandeakter och ytterligare 
politik på EU-nivå samt på nationell och 
regional nivå för att genomföra artikel 8 
i fördraget, liksom att bekämpa 
diskrimination på grund av kön, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, ålder eller sexuell läggning, 
och funktionshinder, särskilt med 
hänsyn till FN-konventionen om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning som trädde i kraft 
den 3 maj 2008 och EU:s politik för att 
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genomföra FN-konventionen.
1 COM(2010)0491.
2 Europeiska jämställdhetspakten 
(2011-2020) som antogs av rådet 
den 7 mars 2011.

Or. en

Ändringsförslag 96
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Som ett led i sina satsningar på ökad 
ekonomisk, territoriell och social 
sammanhållning bör unionen i alla skeden 
av genomförandet av GSR-fonderna sträva 
efter att undanröja ojämlikhet och främja 
jämställdhet, liksom att bekämpa 
diskrimination på grund av kön, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning.

(11) Som ett led i sina satsningar på ökad 
ekonomisk, territoriell och social 
sammanhållning bör unionen i alla skeden 
av genomförandet av GSR-fonderna sträva 
efter att undanröja ojämlikhet och främja 
jämställdhet, liksom att bekämpa 
diskrimination på grund av kön, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning enligt artikel 2 i fördraget om 
Europeiska unionen, artikel 10 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
och artikel 21 i stadgan om de 
grundläggande rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 97
Marian Harkin

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Europeiska unionen och de flesta 
medlemsstater är parter i 
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Förenta nationernas konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, medan återstående 
medlemsstater är i färd med att ratificera 
den. Vid genomförandet av relevanta 
projekt är det viktigt att man beaktar de 
skyldigheter som följer av denna 
konvention, med hänsyn till bland annat 
utbildning, sysselsättning och 
tillgänglighet, i alla projekt som får stöd 
från GSR-fonderna.

Or. en

Ändringsförslag 98
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Europeiska unionen och de flesta 
medlemsstater är parter i 
Förenta nationernas konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Vid genomförandet 
av relevanta projekt är det viktigt att man 
beaktar de skyldigheter som följer av 
denna konvention, med hänsyn till bland 
annat utbildning, sysselsättning och 
tillgänglighet, i alla projekt som får stöd 
från GSR-fonderna.

Or. en

Ändringsförslag 99
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Skäl 13
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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) Det exakta tillämpningsområdet för 
var och en av GSR-fonderna bör fastställas 
i de fondspecifika reglerna.

Or. en

Ändringsförslag 100
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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) Kommissionen bör föreslå en 
gemensam strategisk ram, som ska antas 
av Europaparlamentet och rådet enligt 
ordinarie lagstiftningsförfarande, 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.

Or. en

Ändringsförslag 101
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) I den gemensamma strategiska ramen 
bör man därför ange huvudsakliga 
stödområden, territoriella utmaningar, 
politiska mål, prioriterade områden för 
samarbetsverksamhet, 
samordningsmekanismer samt mekanismer 
som ger enhetlighet och samstämmighet 
med medlemsstaternas och unionens 
ekonomiska politik.

(15) I den gemensamma strategiska ramen 
bör man därför ange huvudsakliga 
stödområden, territoriella utmaningar, 
politiska mål, prioriterade områden för 
samarbetsverksamhet, 
samordningsmekanismer samt mekanismer 
som ger enhetlighet och samstämmighet 
med medlemsstaternas och unionens mål 
att uppnå en socialt och miljömässigt 
hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 102
Sergio Gutiérrez Prieto

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 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 samt 
fastställa de bestämmelser som syftar till 
att garantera tillgång till fonderna, i 
synnerhet för små och medelstora företag 
och mikroföretag, och garantera en 
effektiv och verkningsfull tillämpning av 
GSR-fonderna.

Or. es
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Ändringsförslag 103
Elisabeth Schroedter

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) Varje medlemsstat bör utarbeta ett 
partnerskapsavtal i samarbete med sina 
partner, i synnerhet de som fastställs i 
artikel 5.1, och i dialog med 
kommissionen. Partnerskapsavtalet bör 
välja innehållet i den gemensamma 
strategiska ramen och sätta det i ett 
nationellt sammanhang och innehålla fasta 
åtaganden för hur unionens mål ska uppnås 
genom GSR-fondernas programplanering.

Or. en

Ändringsförslag 104
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 den gemensamma 
strategiska ramen 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.

Or. en
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Ändringsförslag 105
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Medlemsstaterna bör koncentrera sitt 
stöd så att det bidrar på ett väsentligt vis till 
att unionens mål uppnås, i enlighet med 
särskilda nationella och regionala 
utvecklingsbehov. Förhandsvillkor bör
fastställas, så att de nödvändiga 
ramvillkoren för en effektiv användning av 
unionens stöd är på plats. Kommissionen 
bör bedöma om dessa förhandsvillkor är 
uppfyllda i samband med att den bedömer 
partnerskapsavtalen och programmen. I de 
fall då ett förhandsvillkor inte uppfylls 
bör kommissionen ha befogenhet att ställa 
in utbetalningarna till programmet.

(17) Medlemsstaterna bör koncentrera sitt 
stöd så att det bidrar på ett väsentligt vis till 
att unionens mål uppnås, i enlighet med 
särskilda nationella och regionala 
utvecklingsbehov. Medlemsstaterna bör se 
till att de nödvändiga ramvillkoren för en 
effektiv användning av unionens stöd är på 
plats, vilket kommissionen ska bedöma i 
samband med att den bedömer 
partnerskapsavtalen och programmen.

Or. en

Ändringsförslag 106
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Medlemsstaterna bör koncentrera sitt 
stöd så att det bidrar på ett väsentligt vis till 
att unionens mål uppnås, i enlighet med 
särskilda nationella och regionala 
utvecklingsbehov. Förhandsvillkor bör 
fastställas, så att de nödvändiga 
ramvillkoren för en effektiv användning av 
unionens stöd är på plats. Kommissionen 
bör bedöma om dessa förhandsvillkor är 
uppfyllda i samband med att den bedömer 
partnerskapsavtalen och programmen. I de 
fall då ett förhandsvillkor inte uppfylls bör
kommissionen ha befogenhet att ställa in 

(17) Medlemsstaterna bör koncentrera sitt 
stöd så att det bidrar på ett väsentligt vis till 
att unionens mål uppnås, i enlighet med 
särskilda nationella och regionala 
utvecklingsbehov. Förhandsvillkor bör 
fastställas, så att de nödvändiga 
ramvillkoren för en effektiv användning av 
unionens stöd är på plats. Kommissionen 
bör bedöma om dessa förhandsvillkor är 
uppfyllda i samband med att den bedömer 
partnerskapsavtalen och programmen. I de 
fall då en medlemsstat inte gör några 
insatser för att uppfylla dem trots 
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utbetalningarna till programmet. kommissionens rekommendationer, 
kommer kommissionen batt ha befogenhet 
att ställa in utbetalningarna till 
programmet. Kommissionen bör, då den 
fattar beslut om att ställa in 
utbetalningarna, beakta de ekonomiska 
och sociala konsekvenserna av 
inställandet för den berörda 
medlemsstaten. Inställandet bör upphävas 
och medlen göras tillgängliga igen så 
snart medlemsstaten vidtar nödvändiga 
åtgärder.

Or. es

Ändringsförslag 107
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Medlemsstaterna bör koncentrera sitt 
stöd så att det bidrar på ett väsentligt vis till 
att unionens mål uppnås, i enlighet med 
särskilda nationella och regionala 
utvecklingsbehov. Förhandsvillkor bör 
fastställas, så att de nödvändiga 
ramvillkoren för en effektiv användning av 
unionens stöd är på plats. Kommissionen 
bör bedöma om dessa förhandsvillkor är 
uppfyllda i samband med att den bedömer 
partnerskapsavtalen och programmen. I de 
fall då ett förhandsvillkor inte uppfylls bör 
kommissionen ha befogenhet att ställa in 
utbetalningarna till programmet.

(17) Medlemsstaterna bör koncentrera sitt 
stöd så att det bidrar på ett väsentligt vis till 
att unionens mål uppnås, i enlighet med 
särskilda nationella och regionala 
utvecklingsbehov. Förhandsvillkor bör 
fastställas, så att de nödvändiga 
ramvillkoren för en effektiv användning av 
unionens stöd är på plats. 
Förhandsvillkoren ska fastställas genom 
att partnerna deltar fullt ut i enlighet med 
denna förordning. Kommissionen bör 
bedöma om dessa förhandsvillkor är 
uppfyllda i samband med att den bedömer 
partnerskapsavtalen och programmen. I de 
fall då ett förhandsvillkor inte uppfylls bör 
kommissionen ha befogenhet att ställa in 
utbetalningarna till programmet.

Or. de
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Ändringsförslag 108
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Medlemsstaterna bör koncentrera sitt 
stöd så att det bidrar på ett väsentligt vis till 
att unionens mål uppnås, i enlighet med 
särskilda nationella och regionala 
utvecklingsbehov. Förhandsvillkor bör 
fastställas, så att de nödvändiga 
ramvillkoren för en effektiv användning av 
unionens stöd är på plats. Kommissionen 
bör bedöma om dessa förhandsvillkor är 
uppfyllda i samband med att den bedömer 
partnerskapsavtalen och programmen. I de 
fall då ett förhandsvillkor inte uppfylls bör 
kommissionen ha befogenhet att ställa in 
utbetalningarna till programmet.

(17) Medlemsstaterna bör koncentrera sitt 
stöd så att det bidrar på ett väsentligt vis till 
att unionens mål uppnås, i enlighet med 
särskilda nationella och regionala 
utvecklingsbehov. Förhandsvillkor bör 
fastställas, så att de nödvändiga 
ramvillkoren för en effektiv användning av 
unionens stöd är på plats. Kommissionen 
bör bedöma om dessa förhandsvillkor är 
uppfyllda i samband med att den bedömer 
partnerskapsavtalen och programmen. I de 
fall då ett förhandsvillkor inte uppfylls bör 
kommissionen ha befogenhet att ställa in 
utbetalningarna till programmet, i enlighet 
med de fondspecifika bestämmelserna.

Or. en

Ändringsförslag 109
Kinga Göncz

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 

(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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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.

Or. en

Ändringsförslag 110
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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.

Or. en

Ändringsförslag 111
Sergio Gutiérrez Prieto
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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 och 
tillhandahålla nödvändigt tekniskt bistånd 
i händelse av att de fastställda målen inte 
uppnås. I de fall då man är långt ifrån 
målen och delmålen, vilket är ett bevis på 
man inte genomför de åtgärder som krävs 
för att uppnå dem, kan kommissionen 
ställa in betalningarna till programmet. 
Kommissionen bör, då den fattar beslut 
om att ställa in utbetalningarna, beakta de 
ekonomiska och sociala konsekvenserna 
av inställandet för den berörda 
medlemsstaten. Inställandet bör upphävas 
och medlen göras tillgängliga igen så 
snart medlemsstaten vidtar nödvändiga 
åtgärder.

Or. es

Ändringsförslag 112
Sergio Gutiérrez Prieto

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 

utgår
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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.

Or. es

Ändringsförslag 113
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 

utgår



PE489.560v02-00 18/211 AM\903982SV.doc

SV

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.

Or. en

Ändringsförslag 114
Nadja Hirsch

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 

(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 
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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.

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. Denna 
rätt får kommissionen dock endast utöva 
som en sista utväg. 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 och situationen 
för de minst gynnade grupperna. 
Upphävandena ska ställas in och medlen 
göras tillgängliga igen så snart 
medlemsstaten vidtar nödvändiga åtgärder.

Or. de

Ändringsförslag 115
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att fokusera på unionens strategi 
för smart och hållbar tillväxt för alla bör 
gemensamma inslag fastställas för alla 
program. För att programbestämmelserna 

(20) För att fokusera på de överordnade 
målen i unionens strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla bör gemensamma 
inslag fastställas för alla program. För att 
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för GSR-fonderna ska vara enhetliga bör 
förfarandena för antagande och ändring av 
programmen samordnas. 
Programplaneringen bör syfta till 
överensstämmelse med den gemensamma 
strategiska ramen och partnerskapsavtalet 
samt till samordning mellan GSR-
fonderna, både dem emellan och med andra 
befintliga finansieringsorgan och 
Europeiska investeringsbanken (EIB).

programbestämmelserna för GSR-fonderna 
ska vara enhetliga bör förfarandena för 
antagande och ändring av programmen 
samordnas. Programplaneringen bör syfta 
till överensstämmelse med den 
gemensamma strategiska ramen och 
partnerskapsavtalet samt till samordning 
mellan GSR-fonderna, både dem emellan 
och med andra befintliga 
finansieringsorgan och 
Europeiska investeringsbanken (EIB).

Or. en

Ändringsförslag 116
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Genom fördraget har territoriell 
sammanhållning lagts till målen 
ekonomisk och social sammanhållning, och 
det är därför nödvändigt att ta upp den roll 
som spelas av städer, funktionella 
geografiska områden och subregionala 
områden med särskilda geografiska eller 
demografiska problem. 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 som representerar 
lokalsamhällets intressen.

(21) I enlighet med fördraget är territoriell 
sammanhållning det främsta instrumentet 
för att nå ekonomisk och social 
sammanhållning, och det är därför 
nödvändigt att ta upp den roll som spelas 
av städer, stadsområden, funktionella 
geografiska områden och subregionala 
områden med särskilda geografiska eller 
demografiska problem. Därför bör det 
integrerade territoriella tillvägagångssätt 
som fastställs i artikel 99 i denna 
förordning vara det främsta verktyget för 
att nå en framgångsrik hållbar utveckling 
inom sådana områden och för att främja 
sysselsättning, social inkludering och 
välstånd hos medborgarna i dessa 
områden.

Or. en
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Ändringsförslag 117
Elisabeth Schroedter

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 som representerar 
lokalsamhällets intressen. Befintliga 
Leader-grupper bör erkännas.

Or. en

Ändringsförslag 118
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) För att förbättra utformningen av varje 
program och för att kontrollera att målen 
kan uppnås bör man göra en 
förhandsbedömning av varje program.

(33) För att förbättra utformningen av varje 
program och för att kontrollera att målen 
kan uppnås bör man göra en 
förhandsbedömning av varje program. För 
varje program bör förhandsutvärderingen 
inbegripa en utvärdering av de 
övergripande principerna för 
överensstämmelse med unionens 
lagstiftning och nationell lagstiftning, 
främjande av jämställdhet mellan kvinnor 
och män, icke-diskriminering och hållbar 
utveckling, i enlighet med denna 
förordning.

Or. en
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Ändringsförslag 119
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Efterhandsutvärderingar bör göras för 
att man ska kunna bedöma såväl GSR-
fondernas verkan och resurseffektivitet 
som deras bidrag till de övergripande 
målen för GSR-fonderna och unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla.

(35) Efterhandsutvärderingar bör göras för 
att man ska kunna bedöma såväl GSR-
fondernas verkan och resurseffektivitet 
som deras bidrag till de övergripande 
målen för GSR-fonderna och till att nå de 
överordnade målen i unionens strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla, framför 
allt när det gäller att minska fattigdom 
och social utestängning.

Or. en

Ändringsförslag 120
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Det är lämpligt att ange de typer av 
åtgärder som får vidtas på kommissionens 
och medlemsstaternas initiativ som 
tekniskt bistånd med stöd från GSR-
fonderna.

(36) Det är lämpligt att ange de typer av 
åtgärder som får vidtas på kommissionens 
och medlemsstaternas initiativ som 
tekniskt bistånd med stöd från GSR-
fonderna. Medlemsstaten bör se till att de 
partner som avses i artikel 5.1 a, b och c 
får lämpligt tekniskt stöd, för att 
underlätta deras deltagande och 
delaktighet i utarbetandet och 
genomförandet av partnerskapsavtalen 
och i hela programplaneringen. Tekniskt 
stöd under kommissionens förvaltning bör 
bistå tematiska paraplyorganisationer, 
icke-statliga organisationer, 
socioekonomiska partner samt nätverk 
och sammanslutningar som företräder 
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lokala, stadsbundna och regionala 
myndigheter som verkar på EU-nivå för 
sammanhållningspolitiken. 

Or. en

Ändringsförslag 121
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57) Det är nödvändigt att fastställa 
gränserna för medlen för målet Investering 
för tillväxt och sysselsättning, liksom att 
sätta upp objektiva kriterier för 
fördelningen av dem till regioner och 
medlemsstater. Eftersom utvecklingen av 
infrastrukturen för transporter, energi samt 
informations- och kommunikationsteknik 
måste påskyndas i unionen bör Fonden för 
ett sammanlänkat Europa inrättas. 
Tilldelning av årliga anslag från fonderna 
och överföring från 
Sammanhållningsfonden till Fonden för ett 
sammanlänkat Europa och därigenom till 
medlemsstaterna bör begränsas, och ett tak 
bör fastställs med hänsyn till den berörda 
medlemsstatens förmåga att utnyttja 
medlen. I enlighet med huvudmålet att 
minska fattigdomen är det också 
nödvändigt att ändra inriktning på 
programmet för livsmedelsstöd till de mest 
utsatta människorna, för att främja social 
inkludering och en harmonisk utveckling i 
unionen. En mekanism planeras för att 
överföra medel till detta instrument och se 
till att medlen består av ESF-anslag genom 
en implicit motsvarande minskning av den 
minsta andel av strukturfonderna som ska 
anslås till ESF i varje land.

(57) Det är nödvändigt att fastställa 
gränserna för medlen för målet Investering 
för tillväxt och sysselsättning, liksom att 
sätta upp objektiva kriterier för 
fördelningen av dem till regioner och 
medlemsstater. Eftersom utvecklingen av 
infrastrukturen för transporter, energi samt 
informations- och kommunikationsteknik 
måste påskyndas i unionen bör Fonden för 
ett sammanlänkat Europa inrättas. 
Tilldelning av årliga anslag från fonderna 
och överföring från 
Sammanhållningsfonden till Fonden för ett 
sammanlänkat Europa och därigenom till 
medlemsstaterna bör begränsas, och ett tak 
bör fastställs med hänsyn till den berörda 
medlemsstatens förmåga att utnyttja 
medlen. I enlighet med huvudmålet att 
minska fattigdomen är det också 
nödvändigt att ändra inriktning på 
programmet för livsmedelsstöd till de mest 
utsatta människorna, för att främja social 
inkludering och en harmonisk utveckling i 
unionen. En mekanism planeras för att 
överföra medel till detta instrument och se 
till att medlen består av ESF-anslag.

Or. en
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Ändringsförslag 122
Sergio Gutiérrez Prieto

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

Or. es

Ändringsförslag 123
Kinga Göncz

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

Or. en

Ändringsförslag 124
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Skäl 58



AM\903982SV.doc 25/211 PE489.560v02-00

SV

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

Or. en

Ändringsförslag 125
Ramona Nicole Mănescu

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

Or. en

Ändringsförslag 126
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Skäl 58a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58a) Kommissionen bör i samarbete med 
medlemsstaterna se över resultaten av 
programmen i varje medlemsstat under 
2017 och 2019, och undersöka hur 
delmålen i programmen när det gäller 
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prioriteringarna har uppnåtts.

Or. en

Ändringsförslag 127
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Skäl 58b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58b) På grundval av resultatöversynen 
2019 bör kommissionen vid den totala 
fördelningen av den berörda fonden eller 
de berörda fonderna till medlemsstaterna 
tilldela varje medlemsstat en andel av dess 
resultatreserv som motsvarar andelen 
program och prioriteringar vars delmål 
har uppnåtts. Kommissionen bör därför ta 
tillbörlig hänsyn till huruvida oförutsedda 
yttre faktorer, som det berörda 
programmet inte har haft någon inverkan 
på, har lett till att delmålen inte har 
uppnåtts. Medlemsstaterna bör fördela 
resultatreserven jämt över alla de 
program och prioriteringar vars delmål 
har uppnåtts.

Or. en

Ändringsförslag 128
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 
mening som avses i denna förordning. För 

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

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.

Or. en

Ändringsförslag 129
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(61) Det behövs kompletterande 
bestämmelser för programplanering, 
förvaltning, övervakning och kontroller i 
fråga om operativa program som får stöd 
av fonderna. I de operativa programmen 
bör man ange prioriterade områden som 
motsvarar tematiska mål, utarbeta en 
sammanhängande strategi för att ta itu med 
konstaterade utvecklingsbehov samt 
fastställa ramar för resultatbedömning. 
Programmen bör också innehålla andra 
inslag som behövs för att stödja ett 

(61) Det behövs kompletterande 
bestämmelser för programplanering, 
förvaltning, övervakning och kontroller i 
fråga om operativa program som får stöd 
av fonderna. I de operativa programmen 
bör man ange prioriterade områden som 
motsvarar tematiska mål och de
övergripande principerna för 
överensstämmelse med unionens 
lagstiftning och nationell lagstiftning, 
främjande av jämställdhet mellan kvinnor 
och män, icke-diskriminering och hållbar 
utveckling, i enlighet med denna 
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effektivt genomförande av fonderna. förordning, utarbeta en sammanhängande 
strategi för att ta itu med konstaterade 
utvecklingsbehov samt fastställa ramar för 
resultatbedömning. Programmen bör också 
innehålla andra inslag som behövs för att 
stödja ett effektivt genomförande av 
fonderna.

Or. en

Ändringsförslag 130
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Skäl 65

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(65) Om en utvecklingsstrategi för en stad 
eller ett territorium förutsätter ett 
integrerat tillvägagångssätt eftersom det 
involverar investeringar från mer än ett 
prioriterat område inom ett eller flera 
operativa program, bör åtgärder som får 
stöd från fonderna genomföras som en 
integrerad territoriell investering inom ett 
operativt program.

(65) Om en utvecklingsstrategi för en stad 
eller landsbygd förutsätter ett integrerat 
tillvägagångssätt eftersom det involverar 
investeringar från mer än ett prioriterat 
område inom ett eller flera operativa 
program, bör åtgärder som får stöd från 
fonderna genomföras som en integrerad 
territoriell investering inom ett operativt 
program.

Or. en

Ändringsförslag 131
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Skäl 65

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(65) Om en utvecklingsstrategi för en stad 
eller ett territorium förutsätter ett integrerat 
tillvägagångssätt eftersom det involverar 
investeringar från mer än ett prioriterat 
område inom ett eller flera operativa 
program, bör åtgärder som får stöd från 

(65) Om en utvecklingsstrategi för en stad, 
ett landsbygdsområde eller ett territorium 
förutsätter ett integrerat tillvägagångssätt 
eftersom det involverar investeringar från 
mer än ett prioriterat område inom ett eller 
flera operativa program, bör åtgärder som 
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fonderna genomföras som en integrerad 
territoriell investering inom ett operativt 
program.

får stöd från fonderna genomföras som en 
integrerad territoriell investering inom ett 
operativt program.

Or. es

Ändringsförslag 132
Sari Essayah

Förslag till förordning
Skäl 70

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(70) Det är viktigt att göra allmänheten 
uppmärksam på vad unionens fonder 
uträttat. Medborgarna har rätt att veta hur 
unionens medel används. Ansvaret för att 
lämpliga uppgifter kommuniceras till 
allmänheten bör vila på 
förvaltningsmyndigheterna och 
stödmottagarna. För att göra 
kommunikationen med den breda 
allmänheten effektivare och stärka 
synergieffekterna mellan 
kommunikationsåtgärder på 
kommissionens initiativ, bör de resurser 
som anslås för kommunikationsåtgärder i 
enlighet med denna förordning också bidra 
till att täcka information om Europeiska 
unionens politiska prioriteringar i den mån 
de berör de allmänna målen i denna 
förordning.

(70) Det är viktigt att göra allmänheten 
uppmärksam på vad unionens fonder 
uträttat. Medborgarna har rätt att veta hur 
unionens medel används. Ansvaret för att 
lämpliga uppgifter kommuniceras till
allmänheten bör vila på 
förvaltningsmyndigheterna och 
stödmottagarna, men speciellt på 
kommissionen. Med dagens teknik är det 
möjligt att på ett åskådligt sätt 
offentliggöra nationella kassaflöden och 
de resultat som uppnåtts med dem på en 
central webbplats. För att göra 
kommunikationen med den breda 
allmänheten effektivare och stärka 
synergieffekterna mellan 
kommunikationsåtgärder på 
kommissionens initiativ, bör de resurser 
som anslås för kommunikationsåtgärder i 
enlighet med denna förordning också bidra 
till att täcka information om Europeiska 
unionens politiska prioriteringar i den mån 
de berör de allmänna målen i denna 
förordning.

Or. fi

Ändringsförslag 133
Elisabeth Morin-Chartier
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Förslag till förordning
Skäl 71

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(71) För att ombesörja en vid spridning av 
information om fondernas landvinningar 
och unionens betydelse för detta och för att 
informera hugade stödmottagare om 
finansieringsmöjligheterna bör närmare 
regler för informations- och 
kommunikationsåtgärderna, samt vissa 
tekniska krav i sammanhanget, anges i 
denna förordning.

(71) För att ombesörja en vid spridning av 
information om fondernas landvinningar 
och unionens betydelse för detta och för att 
informera hugade stödmottagare om 
finansieringsmöjligheterna, särskilt genom 
organisationer som företräder de olika 
berörda parterna, bör närmare regler för 
informations- och 
kommunikationsåtgärderna, samt vissa 
tekniska krav i sammanhanget, anges i 
denna förordning.

Or. fr

Ändringsförslag 134
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Skäl 85

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(85) För att skydda unionens ekonomiska 
intressen och skapa förutsättningar för att 
säkerställa att programmen genomförs 
effektivt bör kommissionen ges möjlighet 
att ställa in betalningar inom prioriterade 
områden eller operativa program.

(85) För att skydda unionens ekonomiska 
intressen och skapa förutsättningar för att 
säkerställa att programmen genomförs 
effektivt bör kommissionen ges möjlighet 
att ställa in betalningar inom prioriterade 
områden eller operativa program.
Kommissionen bör, då den fattar beslut 
om att ställa in utbetalningarna, beakta de 
ekonomiska och sociala konsekvenserna 
av inställandet för den berörda regionen.

Or. es

Ändringsförslag 135
Sergio Gutiérrez Prieto
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Förslag till förordning
Skäl 88

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 

(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 riktlinjer för de 
mål och kriterier som ska stödja 
genomförandet av partnerskapet, 
antagandet av en gemensam strategisk ram, 
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 
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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 av särskild 
betydelse att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå.

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 
arbetet genomför lämpliga samråd, även på 
expertnivå.

Or. en

Ändringsförslag 136
Sergio Gutiérrez Prieto

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 

(90) Kommissionen bör ha befogenhet att 
för alla GSR-fonder genom 
genomförandeakter anta beslut om 
godkännande av partnerskapsavtal, beslut 
om tilldelning av resultatreserven, 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 
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betalningar och beslut om finansiella 
korrigeringar.

korrigeringar.

Or. es

Ändringsförslag 137
Kinga Göncz

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 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.

Or. en
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Ändringsförslag 138
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 1 – artikel 2 – punkt 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 dokument 
där unionens överordnade mål, en smart 
och hållbar tillväxt för alla, omsätts till 
nyckelåtgärder för GSR-fonderna; för varje 
överordnat 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 mål 
att nå socialt och miljömässigt hållbar 
utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 139
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 1 – artikel 2 – punkt 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. programplanering: processen att i flera 
steg organisera, fatta beslut och tilldela 
finansiella resurser för att unionen och 
medlemsstaterna i ett flerårigt perspektiv 
ska genomföra gemensamma åtgärder för 
att uppnå unionens strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla.

4. programplanering: processen att i flera 
steg organisera, fatta beslut och tilldela 
finansiella resurser, även i syfte att stödja
unionen och medlemsstaterna i ett flerårigt 
perspektiv så att de kan genomföra 
gemensamma åtgärder för att uppnå de 
överordnade målen i unionens strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla.

Or. en

Ändringsförslag 140
Elisabeth Schroedter
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Förslag till förordning
Del 1 – artikel 2 – punkt 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. programplanering: processen att i flera 
steg organisera, fatta beslut och tilldela 
finansiella resurser för att unionen och 
medlemsstaterna i ett flerårigt perspektiv 
ska genomföra gemensamma åtgärder för 
att uppnå unionens strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla.

4. programplanering: processen att i flera 
steg organisera, fatta beslut och tilldela 
finansiella resurser, tillsammans med 
partner i enlighet med principen om 
flernivåstyre i artikel 5, för att unionen och 
medlemsstaterna i ett flerårigt perspektiv 
ska kunna genomföra gemensamma 
åtgärder för att uppnå unionens strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla.

Or. en

Ändringsförslag 141
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Förslag till förordning
Del 1 – artikel 2 – punkt 2 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. statligt stöd: stöd enligt artikel 107.1 i 
fördraget, som i denna förordning ska 
anses omfatta även stöd av mindre 
betydelse enligt förordning (EG) 
nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om 
tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i 
fördraget på stöd av mindre betydelse, 
kommissionens förordning (EG) 
nr 1535/2007 av den 20 december 2007 om 
tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-
fördraget på stöd av mindre betydelse inom 
sektorn för produktion av 
jordbruksprodukter samt kommissionens 
förordning (EG) nr 875/2007 av den 24 juli 
2007 om tillämpningen av artiklarna 87 
och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre
betydelse inom fiskerisektorn och om 
ändring av förordning (EG) nr 1860/2004.

10. statligt stöd: stöd enligt artikel 107.1 i 
fördraget, som i denna förordning ska 
anses omfatta även stöd av mindre 
betydelse enligt förordning (EG) 
nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om 
tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i 
fördraget på stöd av mindre betydelse, 
kommissionens förordning (EG) 
nr 1535/2007 av den 20 december 2007 om 
tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-
fördraget på stöd av mindre betydelse inom 
sektorn för produktion av 
jordbruksprodukter samt kommissionens 
förordning (EG) nr 875/2007 av den 24 juli 
2007 om tillämpningen av artiklarna 87 
och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre 
betydelse inom fiskerisektorn och om 
ändring av förordning (EG) nr 1860/2004, 
kommissionens förordning (EU) nr 
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360/2012 av den 25 april 2012 om 
tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt på stöd av mindre betydelse 
som beviljas företag som tillhandahåller 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse1, 
och stöd i form av allmännyttiga tjänster 
som beviljas vissa företag som fått i 
uppdrag att tillhandahålla tjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse i enlighet 
med innebörden i kommissionens beslut 
av den 20 december 2011 om 
tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt på 
statligt stöd i form av ersättning för 
allmännyttiga tjänster som beviljas vissa 
företag som fått i uppdrag att 
tillhandahålla tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse2. 

1 EUT L 114, 26.4.2012, s. 8.
2 EUT L 7, 11.1.2012, s. 3.

Or. en

Motivering

Eftersom tillhandahållande av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse är en form av statligt 
stöd bör det inkluderas i definitionen av ”statligt stöd”.

Ändringsförslag 142
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 1 – artikel 2 – punkt 2 – led 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16. lokal utvecklingsstrategi: en 
sammanhängande uppsättning insatser som 
svarar mot lokala mål och behov, som 
bidrar till att uppnå unionens strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla och som 
genomförs i partnerskap på lämplig nivå.

16. lokal utvecklingsstrategi: en 
sammanhängande uppsättning insatser som 
svarar mot lokala mål och behov, som 
genomförs i partnerskap på lämplig nivå, 
även i syfte att uppnå de överordnade 
målen i unionens strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla.
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Or. en

Ändringsförslag 143
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 1 – artikel 2 – punkt 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 artikel 5 i denna 
förordning; 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 samtidigt som regionernas 
olika behov erkänns och nödvändig 
flexibilitet för hållbar regional utveckling 
garanteras; dokumentet godkänns av 
kommissionen efter bedömning och dialog 
med medlemsstaten. 

Or. en

Ändringsförslag 144
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 1 – artikel 2 – punkt 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 

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; dokumentet 
godkänns av kommissionen efter 
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tillväxt för alla; dokumentet godkänns av 
kommissionen efter bedömning och dialog 
med medlemsstaten.

bedömning och dialog med medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 145
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. GSR-fonderna ska genom fleråriga 
program tillhandahålla stöd som 
kompletterar nationella, regionala och 
lokala insatser, för att bidra till unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla, med hänsyn till de integrerade 
riktlinjerna, de landsspecifika 
rekommendationerna i enlighet med 
artikel 121.2 i fördraget samt de relevanta 
rådsrekommendationer som antagits i 
enlighet med artikel 148.4 i fördraget.

1. GSR-fonderna ska genom fleråriga 
program tillhandahålla stöd till socialt och 
miljömässigt hållbar utveckling som 
kompletterar nationella, regionala och 
lokala insatser, även i syfte att uppnå de 
överordnade målen i unionens strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla.

Or. en

Ändringsförslag 146
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. GSR-fonderna ska genom fleråriga 
program tillhandahålla stöd som 
kompletterar nationella, regionala och 
lokala insatser, för att bidra till unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla, med hänsyn till de integrerade 
riktlinjerna, de landsspecifika 
rekommendationerna i enlighet med 

1. GSR-fonderna ska genom fleråriga 
program tillhandahålla stöd som 
kompletterar nationella, regionala och 
lokala insatser, för att bidra till unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla samt till att de fondspecifika 
uppdragen genomförs i enlighet med 
deras fördragsgrundade mål, med hänsyn 
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artikel 121.2 i fördraget samt de relevanta 
rådsrekommendationer som antagits i 
enlighet med artikel 148.4 i fördraget.

till de relevanta integrerade riktlinjerna, de 
relevanta landsspecifika 
rekommendationerna i enlighet med 
artikel 121.2 i fördraget samt de relevanta 
rådsrekommendationer som antagits i 
enlighet med artikel 148.4 i fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 147
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. GSR-fonderna ska genom fleråriga 
program tillhandahålla stöd som 
kompletterar nationella, regionala och 
lokala insatser, för att bidra till unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla, med hänsyn till de integrerade 
riktlinjerna, de landsspecifika 
rekommendationerna i enlighet med 
artikel 121.2 i fördraget samt de relevanta 
rådsrekommendationer som antagits i 
enlighet med artikel 148.4 i fördraget.

1. GSR-fonderna ska genom fleråriga 
program tillhandahålla stöd som 
kompletterar nationella, regionala och 
lokala insatser, för att bidra till unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla, med hänsyn till artikel 9 i fördraget, 
de integrerade riktlinjerna, de 
landsspecifika rekommendationerna i 
enlighet med artikel 121.2 i fördraget samt 
de relevanta rådsrekommendationer som 
antagits i enlighet med artikel 148.4 i 
fördraget.

Or. fr

Ändringsförslag 148
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
se till att stödet från GSR-fonderna är 
förenligt med unionens politik och 
prioriteringar och att det kompletterar 

2. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
se till att stödet från GSR-fonderna är 
förenligt med unionens relevanta politik 
och prioriteringar, bland annat de 
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unionens övriga instrument. övergripande målen, och att det 
kompletterar unionens övriga instrument.

Or. en

Ändringsförslag 149
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna och de myndigheter 
som medlemsstaterna utsett i detta syfte
ska ansvara för genomförandet av 
programmen och genomföra sina uppgifter 
enligt denna förordning och de 
fondspecifika bestämmelserna på lämplig 
territoriell nivå, i överensstämmelse med 
medlemsstaternas institutionella, rättsliga 
och finansiella ram samt med denna 
förordning och de fondspecifika 
bestämmelserna.

4. De regionala myndigheterna ska 
ansvara för förvaltningen och 
genomförandet av programmen och 
genomföra sina uppgifter enligt denna 
förordning och de fondspecifika 
bestämmelserna på lämplig territoriell nivå, 
i överensstämmelse med medlemsstaternas 
institutionella, rättsliga och finansiella ram 
samt med denna förordning och de 
fondspecifika bestämmelserna.

Or. fr

Ändringsförslag 150
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Bestämmelserna för genomförandet och 
användningen av GSR-fonderna, särskilt de 
ekonomiska och administrativa medel som 
krävs för genomförandet av GSR-fonderna, 
när det gäller rapportering, utvärdering, 
förvaltning och kontroll, ska stå i 
proportion till det stöd som anslagits.

5. Bestämmelserna för genomförandet och 
användningen av GSR-fonderna, särskilt de 
ekonomiska och administrativa medel som 
krävs för genomförandet av GSR-fonderna, 
när det gäller rapportering, utvärdering, 
förvaltning och kontroll, ska stå i 
proportion till det stöd som anslagits och 
till stödmottagarens storlek.
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Or. en

Ändringsförslag 151
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 4 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
säkerställa att GSR-fonderna fungerar 
effektivt, framför allt genom övervakning, 
rapportering och utvärdering.

9. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
säkerställa att GSR-fonderna fungerar 
effektivt, framför allt genom övervakning, 
rapportering och utvärdering, som ger 
information till potentiella stödmottagare 
om möjligheter till stöd och gör 
allmänheten medveten om 
sammanhållningspolitikens roll och 
resultat.

Or. en

Ändringsförslag 152
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För partnerskapsavtalet och för varje 
program ska medlemsstaten organisera ett 
partnerskap med följande deltagare:

1. För partnerskapsavtalet och för varje 
program ska medlemsstaterna och de 
regionala myndigheterna organisera ett 
partnerskap med följande deltagare:

Or. fr

Ändringsförslag 153
Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För partnerskapsavtalet och för varje 
program ska medlemsstaten organisera ett 
partnerskap med följande deltagare:

1. För partnerskapsavtalet och för varje 
program ska medlemsstaterna och de 
regionala myndigheterna organisera ett 
partnerskap med följande deltagare:

Or. fr

Ändringsförslag 154
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Behöriga regionala, lokala och andra 
myndigheter.

a) Andra behöriga myndigheter.

Or. fr

Ändringsförslag 155
Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Behöriga regionala, lokala och andra 
myndigheter.

a) Andra behöriga myndigheter.

Or. fr

Ändringsförslag 156
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Företrädare för civilsamhället, även 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organisationer som 
arbetar för icke-diskriminering och 
jämställdhet.

c) Företrädare för civilsamhället, även 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organisationer som 
arbetar för icke-diskriminering och 
jämställdhet mellan könen, icke-statliga 
organisationer som arbetar för social 
inkludering och organisationer som är 
aktiva inom kultur, utbildning och 
ungdomspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 157
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Företrädare för civilsamhället, även 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organisationer som 
arbetar för icke-diskriminering och 
jämställdhet.

c) Företrädare för civilsamhället, även 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer, bland annat icke-
vinstdrivande organisationer som arbetar 
för social inkludering, och organisationer 
som arbetar för icke-diskriminering och 
jämställdhet.

Or. en

Ändringsförslag 158
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. En medlemsstat ska i partnerskapet 
inkludera de institutioner, organisationer 
och grupper som skulle kunna påverka 
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eller påverkas av programmens 
genomförande. Särskild hänsyn ska tas 
till grupper som skulle kunna påverkas av 
programmen och ha svårigheter att 
påverka dem, i synnerhet de mest sårbara 
och marginaliserade grupperna.

Or. en

Ändringsförslag 159
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Enligt principen om flernivåstyre ska 
medlemsstaterna låta partnerna delta i 
utarbetandet av partnerskapsavtal och 
lägesrapporter samt i utformning, 
genomförande, övervakning och 
utvärdering av programmen. Partnerna 
ska delta i övervakningskommittéerna för 
de programmen.

2. Enligt principen om flernivåstyre och 
det partnerskapsavtal som avses i punkt 1 
ska medlemsstaterna låta partnerna delta i 
utarbetandet av partnerskapsavtal och 
lägesrapporter samt i utformning, 
genomförande, övervakning och 
utvärdering av programmen.

Or. en

Ändringsförslag 160
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Enligt principen om flernivåstyre ska 
medlemsstaterna låta partnerna delta i 
utarbetandet av partnerskapsavtal och 
lägesrapporter samt i utformning, 
genomförande, övervakning och 
utvärdering av programmen. Partnerna ska 
delta i övervakningskommittéerna för 
programmen.

2. Enligt principen om flernivåstyre ska 
medlemsstaterna låta de partner som 
företräder de olika territoriella nivåerna i 
enlighet med medlemsstaternas 
institutionella struktur delta i alla skeden 
av utarbetandet av partnerskapsavtal och 
lägesrapporter samt i alla skeden när det 
gäller utformning, genomförande, 
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övervakning och utvärdering av 
programmen. Partnerna ska delta i 
övervakningskommittéerna för 
programmen.

Or. en

Ändringsförslag 161
Marian Harkin

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Enligt principen om flernivåstyre ska 
medlemsstaterna låta partnerna delta i 
utarbetandet av partnerskapsavtal och 
lägesrapporter samt i utformning, 
genomförande, övervakning och 
utvärdering av programmen. Partnerna ska 
delta i övervakningskommittéerna för 
programmen.

2. Enligt principen om flernivåstyre ska 
medlemsstaterna låta partnerna delta i 
utarbetandet av partnerskapsavtal och 
lägesrapporter samt i utformning, 
genomförande, övervakning och 
utvärdering av programmen. Partnerna ska 
delta i övervakningskommittéerna för 
programmen. Partnerna ska garanteras 
lika tillgång till de medel som 
tillhandahålls för dessa ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 162
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Enligt principen om flernivåstyre ska 
medlemsstaterna låta partnerna delta i 
utarbetandet av partnerskapsavtal och 
lägesrapporter samt i utformning, 
genomförande, övervakning och 
utvärdering av programmen. Partnerna ska 
delta i övervakningskommittéerna för 
programmen.

2. Enligt principen om flernivåstyre ska 
medlemsstaterna låta partnerna delta i 
utarbetandet av partnerskapsavtal och 
lägesrapporter samt i utformning, 
genomförande, övervakning och 
utvärdering av programmen, vilket ska ske
i god tid på ett konsekvent sätt. Partnerna 
ska delta i övervakningskommittéerna för 
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programmen.

Or. en

Ändringsförslag 163
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska vara bemyndigad att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 för att föreskriva en europeisk 
uppförandekod, som ska innehålla mål och 
kriterier för att stödja genomförandet av 
partnerskapen och underlätta spridningen 
av information, erfarenheter, resultat och 
god praxis mellan medlemsstaterna.

3. Kommissionen ska vara bemyndigad att 
efter omfattande samråd med de partner 
på unionsnivå som avses i punkt 1 anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 142 
för att föreskriva en europeisk 
uppförandekod som ska bygga på bästa 
praxis och innehålla mål och kriterier för 
att garantera genomförandet av 
partnerskapen vid utformning, 
genomförande, övervakning och 
utvärdering av partnerskapsavtalen och 
programmen, och underlätta spridningen 
av information, erfarenheter, resultat och 
bästa praxis mellan medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 164
Gabriele Zimmer

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska vara bemyndigad att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 för att föreskriva en europeisk 
uppförandekod, som ska innehålla mål och 
kriterier för att stödja genomförandet av 
partnerskapen och underlätta spridningen 
av information, erfarenheter, resultat och 

3. Efter obligatoriskt samråd med alla 
relevanta partner, inklusive 
fackföreningar och organisationer från 
civilsamhället på unionsnivå, ska 
kommissionen vara bemyndigad att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 142 
för att föreskriva en europeisk 
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god praxis mellan medlemsstaterna. uppförandekod, som ska innehålla mål och 
kriterier för att stödja genomförandet av 
partnerskapen och underlätta spridningen 
av information, erfarenheter, resultat och 
god praxis mellan medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 165
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska vara bemyndigad att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 för att föreskriva en europeisk 
uppförandekod, som ska innehålla mål och 
kriterier för att stödja genomförandet av 
partnerskapen och underlätta spridningen 
av information, erfarenheter, resultat och 
god praxis mellan medlemsstaterna.

3. Efter obligatoriskt samråd med alla 
relevanta partner, inklusive 
fackföreningar och organisationer från 
civilsamhället på unionsnivå, ska 
kommissionen vara bemyndigad att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 142 
för att föreskriva en europeisk 
uppförandekod, som ska innehålla mål och 
kriterier för att stödja genomförandet av 
partnerskapen och underlätta spridningen 
av information, erfarenheter, resultat och 
god praxis mellan medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 166
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska vara bemyndigad att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 för att föreskriva en europeisk 
uppförandekod, som ska innehålla mål och 
kriterier för att stödja genomförandet av 

3. Kommissionen ska efter samråd med 
arbetsmarknadens parter och relevanta 
medlemmar av det civila samhället vara 
bemyndigad att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 142 för att föreskriva 
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partnerskapen och underlätta spridningen 
av information, erfarenheter, resultat och 
god praxis mellan medlemsstaterna.

handlingsriktlinjer, som ska innehålla mål 
och kriterier för att stödja genomförandet 
av partnerskapen och underlätta 
spridningen av information, erfarenheter, 
resultat och god praxis mellan 
medlemsstaterna.

Or. es

Ändringsförslag 167
Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska vara bemyndigad att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 för att föreskriva en europeisk 
uppförandekod, som ska innehålla mål och 
kriterier för att stödja genomförandet av 
partnerskapen och underlätta spridningen 
av information, erfarenheter, resultat och 
god praxis mellan medlemsstaterna.

3. Kommissionen ska vara bemyndigad att 
efter samråd med näringslivets och 
arbetsmarknadens parter på europeisk 
nivå och europeiska 
partnerorganisationer anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 142 för att 
föreskriva en europeisk uppförandekod, 
som ska innehålla mål och kriterier för att 
stödja genomförandet av partnerskapen och 
underlätta spridningen av information, 
erfarenheter, resultat och god praxis mellan 
medlemsstaterna.

Or. fr

Ändringsförslag 168
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Vid genomförandet av GSR-fonderna 
underlättar de ansvariga organen i 
enlighet med artikel 5. 1 c i denna 
förordning proportionerligt deltagande 
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och tillgång till de finansiella åtgärderna 
för partnerna, särskilt när det gäller att 
bekämpa fattigdom, social inkludering, 
jämställdhet mellan män och kvinnor och 
lika möjligheter.

Or. de

Ändringsförslag 169
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 7 – titel

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Jämställdhet mellan kvinnor och män och 
icke-diskriminering

Lika möjligheter och icke-diskriminering

Or. en

Ändringsförslag 170
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 7 – titel

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Jämställdhet mellan kvinnor och män och 
icke-diskriminering

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 171
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 7 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna och kommissionen ska se 
till att främja jämställdhet mellan män och 
kvinnor och integrering av 
jämställdhetsperspektivet när programmen 
förbereds och genomförs.

Medlemsstaterna och kommissionen ska 
garantera jämställdhet mellan män och 
kvinnor och enhetlig integrering av 
jämställdhetsperspektivet i alla skeden av 
utformning, programmering, 
genomförande, övervakning och 
utvärdering av GSR-fonderna genom 
metoder för bedömning av 
jämställdhetsperspektivet i budgetarbetet.
Medlemsstaterna ska även ge utrymme för 
en balans mellan kvinnors och mäns 
delaktighet när de operativa programmen 
förvaltas och genomförs på lokal, regional 
och nationell nivå och avge 
lägesrapporter i detta avseende.

Or. en

Ändringsförslag 172
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna och kommissionen ska se 
till att främja jämställdhet mellan män och 
kvinnor och integrering av 
jämställdhetsperspektivet när programmen 
förbereds och genomförs.

Medlemsstaterna och kommissionen ska se 
till att främja lika möjligheter och icke-
diskriminering när programmen förbereds 
och genomförs.

Or. es

Ändringsförslag 173
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 7 – stycke 1



AM\903982SV.doc 51/211 PE489.560v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna och kommissionen ska se 
till att främja jämställdhet mellan män och 
kvinnor och integrering av 
jämställdhetsperspektivet när programmen 
förbereds och genomförs.

Medlemsstaterna och kommissionen ska se 
till att främja och garantera jämställdhet 
mellan kvinnor och män och integrering av 
jämställdhetsperspektivet när programmen 
förbereds, genomförs, övervakas och 
utvärderas. Detta ska ske i god tid och på 
ett konsekvent sätt.

Or. en

Ändringsförslag 174
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna och kommissionen ska se 
till att främja jämställdhet mellan män och 
kvinnor och integrering av 
jämställdhetsperspektivet när programmen 
förbereds och genomförs.

Medlemsstaterna och kommissionen ska se 
till att främja jämställdhet mellan män och 
kvinnor och integrering av 
jämställdhetsperspektivet när programmen 
förbereds, programmeras, genomförs, 
övervakas och utvärderas.

Or. en

Ändringsförslag 175
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna och kommissionen ska 
vidta lämpliga åtgärder för att förhindra 
varje form av diskriminering på grund av 
kön, ras, etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning i samband med 

Medlemsstaterna och kommissionen ska 
vidta lämpliga åtgärder för att förhindra 
varje form av diskriminering på grund av 
kön, ras, etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning i samband med 
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förberedelser inför och genomförandet av 
programmen.

förberedelser inför och genomförandet av 
programmen, med särskild hänsyn till dem 
som är utsatta för flerfaldig 
diskriminering. Tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättning ska 
vara ett av de kriterier som ska uppfyllas 
vid utformningen av de insatser som 
samfinansieras av fonderna och som ska 
beaktas under genomförandets olika 
faser.

Or. en

Ändringsförslag 176
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna och kommissionen ska 
vidta lämpliga åtgärder för att förhindra 
varje form av diskriminering på grund av 
kön, ras, etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning i samband med 
förberedelser inför och genomförandet av 
programmen.

Medlemsstaterna och kommissionen ska 
vidta lämpliga åtgärder för att främja lika 
möjligheter, förhindra varje form av 
diskriminering på grund av kön, ras, etniskt 
ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning och se till att segregeringen inte 
upprepas samt att tillgänglighet 
garanteras i samband med förberedelser 
inför och genomförandet av programmen.

Or. en

Ändringsförslag 177
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 9 – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Att stärka forskning, teknisk utveckling 
och innovation.

1. Att stärka forskning, teknisk utveckling 
och innovation för miljömässigt och 
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socialt hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 178
Gabriele Zimmer

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 9 – punkt 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Att öka konkurrenskraften hos små och 
medelstora företag, inom jordbruket (för 
EJFLU) samt inom fiske och vattenbruk 
(för EHFF).

3. Att öka bidraget från små och 
medelstora företag, inom jordbruket (för 
EJFLU) samt inom fiske och vattenbruk 
(för EHFF) till miljömässigt och socialt 
hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 179
Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 9 – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Att öka konkurrenskraften hos små och 
medelstora företag, inom jordbruket (för 
EJFLU) samt inom fiske och vattenbruk 
(för EHFF).

3. Att öka konkurrenskraften hos små och 
medelstora företag, mikroföretag och 
egenföretagare, inom jordbruket (för 
EJFLU) samt inom fiske och vattenbruk 
(för EHFF).

Or. fr

Ändringsförslag 180
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 9 – punkt 1 – led 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Att skydda miljön och främja hållbar 
användning av resurser.

6.Att skydda miljön och den biologiska 
mångfalden och främja en hållbar 
användning av energi och resurser.

Or. en

Ändringsförslag 181
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 9 – punkt 1 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Att främja sysselsättning och 
arbetskraftens rörlighet.

8. Att främja sysselsättning, stödja små 
och medelstora företag i deras arbete för 
att skapa nya hållbara arbetstillfällen med 
anständiga arbetsvillkor och främja 
arbetskraftens rörlighet.

Or. en

Ändringsförslag 182
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 9 – punkt 1 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Att främja sysselsättning och 
arbetskraftens rörlighet.

8. Att främja sysselsättning med hög 
kvalitet och bra arbetstillfällen med 
anständiga arbetsvillkor.

Or. en

Ändringsförslag 183
Elisabeth Schroedter
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Förslag till förordning
Del 2 – artikel 9 – punkt 1 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Att främja sysselsättning och 
arbetskraftens rörlighet.

8. Att främja kvalitativ sysselsättning och 
arbetskraftens rörlighet.

Or. en

Ändringsförslag 184
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 9 – punkt 1 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Att främja social inkludering och 
bekämpa fattigdom.

9. Att främja social inkludering och 
bekämpa fattigdom och diskriminering.

Or. en

Ändringsförslag 185
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 9 – punkt 1 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Att främja social inkludering och 
bekämpa fattigdom.

9. Att främja aktiv social inkludering och 
bekämpa fattigdom.

Or. en

Motivering

För att bekämpa social utestängning och fattigdom bör EU-medlen vara inriktade på initiativ 
och långsiktiga investeringar som aktiverar socialt inkluderade personer och personer som 
lever i fattigdom, i stället för initiativ som bygger på en enkel omfördelning av resurserna i 
syfte att ge socialt stöd.
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Ändringsförslag 186
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 9 – stycke 1 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Att främja social inkludering och 
bekämpa fattigdom.

9. Att främja social inkludering, 
integration och bekämpa fattigdom.

Or. de

Ändringsförslag 187
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 9 – stycke 1 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Att investera i utbildning, färdigheter 
och livslångt lärande.

10. Att investera i utbildning och 
yrkesutbildning, färdigheter och livslångt 
lärande.

Or. de

Ändringsförslag 188
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 9 – punkt 1 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Att investera i utbildning, färdigheter 
och livslångt lärande.

10. Att investera i utbildning, 
yrkesutbildning, färdigheter och livslångt 
lärande.

Or. en
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Ändringsförslag 189
Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 9 – stycke 1 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Att investera i utbildning, färdigheter 
och livslångt lärande.

10. Att investera i utbildning, färdigheter, 
yrkesutbildning och livslångt lärande.

Or. fr

Ändringsförslag 190
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 9 – punkt 1 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Att investera i utbildning, färdigheter 
och livslångt lärande.

10. Att investera i utbildning, färdigheter,
fortbildning och livslångt lärande.

Or. en

Ändringsförslag 191
Marian Harkin

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 9 – punkt 1 – led 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Att investera i tillgänglighet för 
personer med nedsatt rörelseförmåga, 
däribland äldre och personer med 
funktionsnedsättning.

Or. en



PE489.560v02-00 58/211 AM\903982SV.doc

SV

Ändringsförslag 192
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 9 – punkt 1 – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Att förbättra den institutionella 
kapacitet och effektiviteten hos den 
offentliga förvaltningen.

11. Att förbättra den institutionella 
kapaciteten samt effektiviteten och 
delaktigheten hos den offentliga 
förvaltningen, och främja 
kapacitetsuppbyggnad hos 
arbetsmarknadens parter, icke-statliga 
organisationer, regionala och lokala 
myndigheter samt andra berörda parter, i 
synnerhet de partner som avses i artikel 5 
i förordning (EU) nr [grundförordning 
…].

Or. en

Ändringsförslag 193
Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 9 – stycke 1 – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Att förbättra den institutionella 
kapaciteten och effektiviteten hos den 
offentliga förvaltningen.

11. Att förbättra den institutionella 
kapaciteten och effektiviteten hos den 
offentliga förvaltningen, i samarbete med 
näringslivets och arbetsmarknadens 
parter på europeisk nivå samt europeiska 
partnerorganisationer.

Or. fr

Ändringsförslag 194
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 9 – stycke 1 – led 11a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

11a. Att främja den sociala ekonomin.

Or. de

Ändringsförslag 195
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att främja en harmonisk, balanserad 
och hållbar utveckling av unionen måste en 
gemensam strategisk ram omsätta unionens 
mål i strategin för en smart och hållbar 
tillväxt för alla i nyckelåtgärder för GSR-
fonderna.

För att främja en harmonisk, balanserad 
och hållbar utveckling av unionen måste en 
gemensam strategisk ram omsätta unionens 
överordnade mål i strategin för en smart 
och hållbar tillväxt för alla i nyckelåtgärder 
för GSR-fonderna.

Or. en

Ändringsförslag 196
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att främja en harmonisk, balanserad 
och hållbar utveckling av unionen måste en 
gemensam strategisk ram omsätta unionens 
mål i strategin för en smart och hållbar 
tillväxt för alla i nyckelåtgärder för GSR-
fonderna.

För att främja en harmonisk, balanserad 
och hållbar utveckling av unionen måste en 
gemensam strategisk ram omsätta unionens 
mål i strategin för en smart och hållbar 
tillväxt för alla i ett antal 
rekommenderade åtgärder för GSR-
fonderna.

Or. en
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Ändringsförslag 197
Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 11 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I den gemensamma strategiska ramen ska 
följande fastställas:

I den gemensamma strategiska ramen ska 
följande fastställas, i samarbete med 
näringslivets och arbetsmarknadens 
parter på europeisk nivå:

Or. fr

Ändringsförslag 198
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 11 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) För varje tematiskt mål, de 
nyckelåtgärder som ska få stöd från varje 
GSR-fond.

a) För varje överordnat mål i unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla, med hänsyn till de tematiska mål 
som fastställs i artikel 9, de nyckelåtgärder 
som ska få stöd från varje GSR-fond.

Or. en

Ändringsförslag 199
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 12 – punkt 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 

Kommissionen ska lägga fram ett förslag 
till den gemensamma strategiska ramen 
inom en månad efter det att denna 
förordning antagits, som ska antas av 
Europaparlamentet och rådet i enlighet 
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det att denna förordning antagits. med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet.

Or. en

Ändringsförslag 200
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid större ändringar i unionens strategi 
för smart och hållbar tillväxt för alla ska 
kommissionen se över och vid behov anta 
en ny version av den gemensamma 
strategiska ramen genom en delegerad akt 
i enlighet med artikel 142.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 201
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska utarbeta ett 
partnerskapsavtal för perioden 1 januari 
2014–31 december 2020.

1. Varje medlemsstat ska tillsammans med 
de regionala myndigheterna utarbeta ett 
partnerskapsavtal för perioden 1 januari 
2014–31 december 2020.

Or. fr

Ändringsförslag 202
Pervenche Berès
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Förslag till förordning
Del 2 – artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska upprätta 
partnerskapsavtalet i samarbete med de 
partner som avses i artikel 5. 
Partnerskapsavtalet ska utarbetas i dialog 
med kommissionen.

2. Medlemsstaterna och de regionala 
myndigheterna ska upprätta 
partnerskapsavtalet i samarbete med de 
partner som avses i artikel 5. 
Partnerskapsavtalet ska utarbetas i dialog 
med kommissionen.

Or. fr

Ändringsförslag 203
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska upprätta 
partnerskapsavtalet i samarbete med de 
partner som avses i artikel 5. 
Partnerskapsavtalet ska utarbetas i dialog 
med kommissionen.

2. Medlemsstaterna ska upprätta 
partnerskapsavtalet i nära samarbete med 
de partner som avses i artikel 5, i alla 
skeden av dess utformning. 
Partnerskapsavtalet ska utarbetas i dialog 
med kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 204
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Varje medlemsstat ska överlämna sitt 
partnerskapsavtal till kommissionen inom 
tre månader efter det att den gemensamma 
strategiska ramen har antagits.

4. Varje medlemsstat ska överlämna sitt 
partnerskapsavtal till kommissionen inom 
sex månader efter det att den gemensamma 
strategiska ramen har antagits.
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Or. es

Ändringsförslag 205
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Varje medlemsstat ska överlämna sitt 
partnerskapsavtal till kommissionen inom 
tre månader efter det att den gemensamma 
strategiska ramen har antagits.

4. Varje medlemsstat ska överlämna sitt 
partnerskapsavtal till kommissionen inom 
sex månader efter det att den gemensamma 
strategiska ramen har antagits.

Or. fr

Ändringsförslag 206
Gabriele Zimmer

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 14 – punkt 1 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Bestämmelser som säkerställer att 
avtalet överensstämmer med unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla, inklusive följande:

a) Bestämmelser som bidrar till att de 
överordnade målen i unionens strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla uppnås, 
inklusive följande:

Or. en

Ändringsförslag 207
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 14 – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) En analys av skillnader och 
utvecklingsbehov med hänvisning till de 

i) En analys av skillnader och 
utvecklingsbehov med hänvisning till de 
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tematiska mål och nyckelåtgärder som 
fastställs i den gemensamma strategiska 
ramen samt de mål som anges i de 
landsspecifika rekommendationerna i 
enlighet med artikel 121.2 i fördraget och 
de relevanta rådsrekommendationer som 
antagits i enlighet med artikel 148.4 i 
fördraget.

tematiska mål och nyckelåtgärder som 
fastställs i den gemensamma strategiska 
ramen.

Or. en

Ändringsförslag 208
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 14 – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) En analys av skillnader och 
utvecklingsbehov med hänvisning till de 
tematiska mål och nyckelåtgärder som 
fastställs i den gemensamma strategiska 
ramen samt de mål som anges i de 
landsspecifika rekommendationerna i 
enlighet med artikel 121.2 i fördraget och 
de relevanta rådsrekommendationer som 
antagits i enlighet med artikel 148.4 i 
fördraget.

i) En analys av skillnader och behov på 
området hållbar utveckling med 
hänvisning till de tematiska målen, de 
övergripande principerna i artiklarna 6, 7 
och 8 i denna förordning och de 
rekommenderade åtgärder som fastställs i 
den gemensamma strategiska ramen, med 
hänsyn till de mål som anges i de 
relevanta landsspecifika 
rekommendationerna i enlighet med 
artikel 121.2 i fördraget och de relevanta 
rådsrekommendationer som antagits i 
enlighet med artikel 148.4 i fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 209
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 14 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) En sammanfattande analys av ii) En sammanfattande analys av 
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förhandsutvärderingarna av programmen 
som motiverar urvalet av tematiska mål 
samt en vägledande fördelning av GSR-
fondernas bidrag.

programmen som motiverar urvalet av 
tematiska mål, en vägledande fördelning av 
GSR-fondernas bidrag och en 
sammanfattning av de huvudsakliga 
resultat som förväntas av varje GSR-fond.

Or. en

Ändringsförslag 210
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 14 – punkt 1 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) För varje tematiskt mål, en 
sammanfattning av de viktigaste 
resultaten som förväntas för var och en av 
GSR-fonderna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 211
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 14 – stycke 1 – led a – led vii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vii) Förteckningen över program inom 
Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden, 
utom program inom målet Europeiskt 
territoriellt samarbete, samt inom EJFLU 
och EHFF, med preliminära anslag per 
fond och per år.

vii) Förteckningen över program inom 
Eruf, ESF, Sammanhållningsfonden, och
program inom målet Europeiskt territoriellt 
samarbete, med undantag för program
inom EJFLU och EHFF, med preliminära 
anslag per fond och per år.

Or. fr

Ändringsförslag 212
Pervenche Berès
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Förslag till förordning
Del 2 – artikel 14 – stycke 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Bestämmelser för att säkerställa en 
integrerad användning av GSR-fonderna 
för den territoriella utvecklingen av stads-, 
landsbygds- och kustområden, områden 
som är beroende av fiske och regioner med 
särskilda territoriella drag, särskilt 
genomförandebestämmelserna för 
artiklarna 28, 29 och 99; när så är lämpligt 
ska dessa åtföljas av en förteckning över 
städer som ska delta i den plattform för 
stadsutveckling som avses i artikel 8 i 
Eruf-förordningen.

ii) Bestämmelser för att säkerställa en 
integrerad användning av GSR-fonderna 
för den territoriella utvecklingen av stads-, 
förorts-, landsbygds- och kustområden, 
områden som är beroende av fiske och 
regioner med särskilda territoriella drag, 
särskilt genomförandebestämmelserna för 
artiklarna 28, 29 och 99; när så är lämpligt 
ska dessa åtföljas av en förteckning över 
städer som ska delta i den plattform för 
stadsutveckling som avses i artikel 8 i 
Eruf-förordningen.

Or. fr

Ändringsförslag 213
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 14 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ett integrerat tillvägagångssätt för att 
hantera särskilda behov i områden med 
störst fattigdom eller hos målgrupper som 
är särskilt utsatta för diskriminering eller 
utestängning, med särskilt beaktande av 
marginaliserade befolkningsgrupper, och 
om lämpligt med preliminära finansiella 
anslag för de relevanta GSR-fonderna.

c) Ett integrerat tillvägagångssätt för att 
hantera särskilda behov i områden med 
störst fattigdom eller hos målgrupper som 
är särskilt utsatta för diskriminering eller 
fattigdom och social utestängning, som 
bygger på kommissionens riktlinjer, med 
särskilt beaktande av marginaliserade 
befolkningsgrupper, och om lämpligt med 
preliminära finansiella anslag för de 
relevanta GSR-fonderna. Det integrerade 
tillvägagångssättet ska visa hur GSR-
fonderna kommer att bidra till integrerade 
nationella strategier för att bekämpa 
fattigdom i enlighet med de nationella 
reformprogrammen och med stöd av 
nationell offentlig politik som främjar 
inkludering av alla grupper som löper risk 
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att drabbas av fattigdom och social 
utestängning, på grundval av nationella 
sociala rapporter.

Or. en

Ändringsförslag 214
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 14 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ett integrerat tillvägagångssätt för att 
hantera särskilda behov i områden med 
störst fattigdom eller hos målgrupper som 
är särskilt utsatta för diskriminering eller 
utestängning, med särskilt beaktande av 
marginaliserade befolkningsgrupper, och 
om lämpligt med preliminära finansiella 
anslag för de relevanta GSR-fonderna.

c) Ett integrerat tillvägagångssätt för att 
hantera särskilda behov i områden med 
störst fattigdom eller hos målgrupper som 
är särskilt utsatta för diskriminering eller 
social utestängning, med särskilt beaktande 
av marginaliserade befolkningsgrupper, 
och med preliminära finansiella anslag för 
de relevanta GSR-fonderna. Det 
integrerade tillvägagångssättet ska visa 
hur GSR-fonderna kommer att bidra till 
integrerade nationella strategier för att 
bekämpa fattigdom som främjar 
inkludering av alla grupper som löper risk 
att drabbas av fattigdom och social 
utestängning, på grundval av nationella 
sociala rapporter.

Or. en

Ändringsförslag 215
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 14 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ett integrerat tillvägagångssätt för att 
hantera särskilda behov i områden med 
störst fattigdom eller hos målgrupper som 

c) Ett integrerat tillvägagångssätt för att 
hantera särskilda behov i områden med 
störst fattigdom eller hos målgrupper som 
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är särskilt utsatta för diskriminering eller 
utestängning, med särskilt beaktande av 
marginaliserade befolkningsgrupper, och 
om lämpligt med preliminära finansiella 
anslag för de relevanta GSR-fonderna.

är särskilt utsatta för diskriminering eller 
social utestängning, med särskilt beaktande 
av marginaliserade befolkningsgrupper, 
och om lämpligt med preliminära 
finansiella anslag för de relevanta GSR-
fonderna, i syfte att bidra till 
genomförandet av de nationella 
strategierna för fattigdomsbekämpning.

Or. es

Ändringsförslag 216
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 14 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ett integrerat tillvägagångssätt för att 
hantera särskilda behov i områden med 
störst fattigdom eller hos målgrupper som 
är särskilt utsatta för diskriminering eller 
utestängning, med särskilt beaktande av 
marginaliserade befolkningsgrupper, och 
om lämpligt med preliminära finansiella 
anslag för de relevanta GSR-fonderna.

c) Ett integrerat hållbart tillvägagångssätt 
för att hantera särskilda behov i områden 
med störst fattigdom eller hos målgrupper 
som är särskilt utsatta för diskriminering 
eller social utestängning, med särskilt 
beaktande av marginaliserade 
befolkningsgrupper, och om lämpligt med 
preliminära finansiella anslag för de 
relevanta GSR-fonderna.

Or. en

Ändringsförslag 217
Marian Harkin

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 14 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ett integrerat tillvägagångssätt för att 
hantera särskilda behov i områden med 
störst fattigdom eller hos målgrupper som 
är särskilt utsatta för diskriminering eller 
utestängning, med särskilt beaktande av 

c) Ett integrerat tillvägagångssätt för att 
hantera särskilda behov i områden med 
störst fattigdom eller hos målgrupper som 
är särskilt utsatta för diskriminering eller 
utestängning, med särskilt beaktande av 
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marginaliserade befolkningsgrupper, och 
om lämpligt med preliminära finansiella 
anslag för de relevanta GSR-fonderna.

marginaliserade befolkningsgrupper och 
personer med funktionsnedsättning, och 
med preliminära finansiella anslag för de 
relevanta GSR-fonderna.

Or. en

Ändringsförslag 218
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 14 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) På vilket sätt GSR-fonderna kommer 
att bidra till integrerade nationella 
strategier för att bekämpa fattigdom i 
enlighet med de nationella 
reformprogram som främjar inkludering 
av alla grupper som har drabbats eller 
löper risk att drabbas av fattigdom och 
social utestängning, på grundval av 
nationella sociala rapporter.

Or. en

Ändringsförslag 219
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 14 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Ett integrerat tillvägagångssätt för att 
hantera särskilda behov i de områden som 
är värst drabbade av arbetslöshet, med 
särskild uppmärksamhet riktad mot 
ungdomsarbetslösheten, genom att ange 
vilka åtgärder som är avsedda att minska 
denna inom varje strategi inom fonderna 
samt de finansiella bidrag som anslås för 
ändamålet.
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Or. es

Ändringsförslag 220
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 14 – punkt 1 – 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 regional nivå, samt en 
tidsplan för genomförandet i de fall då 
förhandsvillkoren inte är uppfyllda.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 221
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 14 – punkt 1 – led d – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) De åtgärder som vidtagits för att 
engagera partnerna och deras roll i 
utarbetandet av partnerskapsavtalet och 
framstegsrapporten enligt definitionen i 
artikel 46 i denna förordning.

iv) De åtgärder som vidtagits för att
genomföra metoden för flernivåstyre och 
för att engagera de partner som avses i 
artikel 5 samt partnernas roll i 
utarbetandet av partnerskapsavtalet och 
framstegsrapporten enligt definitionen i 
artikel 46 i denna förordning, och i 
utformningen, genomförandet, 
utvärderingen och övervakningen av 
programmen, enligt den europeiska 
uppförandekod som avses i artikel 5.3, 
inbegripet en förteckning över deltagande 
partner samt en beskrivning av hur de har 
valts ut, deras ansvar och de synpunkter 
de har uttryckt avseende innehållet i 
partnerskapsavtalet och genomförandet 
av partnerskapsprincipen.
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Or. en

Ändringsförslag 222
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 14 – punkt 1 – led d – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) De åtgärder som vidtagits för att 
engagera partnerna och deras roll i 
utarbetandet av partnerskapsavtalet och 
framstegsrapporten enligt definitionen i 
artikel 46 i denna förordning.

iv) De åtgärder som vidtagits för att 
engagera partnerna, deras effektivitet och 
deras roll i utarbetandet av 
partnerskapsavtalet och framstegsrapporten 
enligt definitionen i artikel 46 i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 223
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 14 – stycke 1 – led d – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) De åtgärder som vidtagits för att 
engagera partnerna och deras roll i 
utarbetandet av partnerskapsavtalet och 
framstegsrapporten enligt definitionen i 
artikel 46 i denna förordning.

iv) En förteckning över partner och de 
åtgärder som vidtagits för att engagera 
partnerna och deras roll i utarbetandet av 
partnerskapsavtalet samt 
framstegsrapporten enligt definitionen i 
artikel 46 i denna förordning.

Or. es

Ändringsförslag 224
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 14 – punkt 1 – led d – led iva (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) Ett fastställande av de rättsliga och 
administrativa hindren för ett 
genomförande av partnerskapet i ett 
nationellt sammanhang och åtgärder för 
att komma till rätta med dessa hinder. 

Or. en

Ändringsförslag 225
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 14 – punkt 1 – led d – led ivb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ivb) Ett fastställande av relevanta 
befintliga strukturer för partnerskap och 
flernivåstyre på nationell, regional och 
lokal nivå och sätt att ta hänsyn till dem.

Or. en

Ändringsförslag 226
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 14 – punkt 1 – led e – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) En bedömning av om det finns behov av 
att förbättra den administrativa kapaciteten 
hos myndigheterna och där så är relevant
stödmottagarna, samt åtgärder som ska 
vidtas av denna anledning.

i) En bedömning av om det finns behov av 
att förbättra den administrativa kapaciteten 
hos myndigheterna, stödmottagarna och de 
partner som avses i artikel 5.1 a, b och c, 
samt åtgärder som ska vidtas av denna 
anledning.

Or. en
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Ändringsförslag 227
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, med beaktande av 
förhandsutvärderingarna av programmen, 
bedöma om partnerskapsavtalet 
överensstämmer med denna förordning, 
med den gemensamma strategiska ramen 
samt med de landsspecifika 
rekommendationerna i enlighet med 
artikel 121.2 i fördraget och de 
rådsrekommendationer som antagits i 
enlighet med artikel 148.4 i fördraget, och 
den ska framföra sina synpunkter inom tre 
månader efter det att partnerskapsavtalet 
lämnas in. Medlemsstaten ska 
tillhandahålla alla ytterligare uppgifter som 
behövs och om nödvändigt revidera 
partnerskapsavtalet.

1. Kommissionen ska, med beaktande av 
förhandsutvärderingarna av programmen, 
bedöma om partnerskapsavtalet 
överensstämmer med denna förordning, 
med den gemensamma strategiska ramen 
samt med de landsspecifika 
rekommendationerna i enlighet med 
artikel 121.2 i fördraget och de 
rådsrekommendationer som antagits i 
enlighet med artikel 148.4 i fördraget, och 
den ska framföra sina synpunkter inom tre 
månader efter det att partnerskapsavtalet 
lämnas in. Kommissionen ska även 
undersöka om medlemsstaternas 
offentliga politik överensstämmer med 
unionens mål. Medlemsstaten ska 
tillhandahålla alla ytterligare uppgifter som 
behövs och om nödvändigt revidera 
partnerskapsavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 228
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna ska där så är lämpligt 
och i enlighet med de fondspecifika 
bestämmelserna koncentrera sitt stöd till de 
insatser som tillför det största mervärdet i 
förhållande till ett uppnående av de 
överordnade målen i unionens strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla, och 
samtidigt beakta nationella, regionala och 
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fördraget och de rådsrekommendationer 
som antagits enligt artikel 148.4 i 
fördraget, samt beakta nationella och
regionala behov.

lokala behov.

Or. en

Ändringsförslag 229
Gabriele Zimmer

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17 utgår
Förhandsvillkor

1. Förhandsvillkoren ska fastställas för 
varje GSR-fond i de fondspecifika 
bestämmelserna.
2. Medlemsstaterna ska bedöma om de 
relevanta förhandsvillkoren är uppfyllda.
3. Om förhandsvillkoren inte är uppfyllda 
den dag då partnerskapsavtalet lämnas in 
ska medlemsstaterna i partnerskapsavtalet 
sammanfatta de åtgärder som ska vidtas 
på nationell eller regional nivå och ange 
en tidsplan för åtgärderna, för att 
säkerställa att villkoren är uppfyllda inom 
två år efter det att partnerskapsavtalen 
antagits, dock senast den 31 december 
2016.
4. Medlemsstaterna ska i detalj ange de 
åtgärder som behövs för att uppfylla 
förhandsvillkoren, samt en tidsplan för 
dessa, i de relevanta programmen.
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 
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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.
6. Punkterna 1–5 ska inte gälla för 
programmen inom målet Europeiskt 
territoriellt samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 230
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska bedöma om de 
relevanta förhandsvillkoren är uppfyllda.

2. Medlemsstaterna ska i samförstånd med 
de regionala och lokala myndigheterna 
bedöma om de relevanta förhandsvillkoren 
är uppfyllda med hänsyn till delad 
behörighet mellan de olika 
styrelsenivåerna.

Or. fr

Ändringsförslag 231
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska bedöma om de 
relevanta förhandsvillkoren är uppfyllda.

2. Medlemsstaterna ska bedöma om de 
relevanta förhandsvillkoren är uppfyllda.
Bedömningen ska grundas på 
gemensamma metoder och inbegripa de 
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partner som avses i artikel 5.

Or. en

Ändringsförslag 232
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska i detalj ange de 
åtgärder som behövs för att uppfylla 
förhandsvillkoren, samt en tidsplan för 
dessa, i de relevanta programmen.

4. Medlemsstaterna ska i samförstånd med 
de regionala och lokala myndigheterna 
fastställa de åtgärder som behövs för att 
uppfylla förhandsvillkoren, samt en 
tidsplan för dessa, i de relevanta 
programmen.

Or. fr

Ändringsförslag 233
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 2 – 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 

5. Kommissionen ska bedöma de uppgifter 
den fått om hur förhandsvillkoren uppfylls 
i samband med sin bedömning av 
partnerskapsavtalen och programmen. I 
händelse av att kommissionen märker att 
nämnda villkor inte uppfylls i enlighet 
med den överenskomna tidsplanen kan 
den inleda en process med 
rekommendationer till medlemsstaten. Då 
medlemsstaten inte vidtar de åtgärder som 
krävs för att följa dessa 
rekommendationer kan kommissionen
besluta om att helt eller delvis ställa in de 
mellanliggande utbetalningarna till ett 
program i väntan på att åtgärderna för att 
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betalningarna. 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. Kommissionen bör, då den 
fattar beslut om att ställa in 
utbetalningarna, beakta de ekonomiska 
och sociala konsekvenserna av 
inställandet för den berörda 
medlemsstaten. Inställandet bör upphävas 
och medlen göras tillgängliga igen så 
snart medlemsstaten vidtar nödvändiga 
åtgärder.

Or. es

Ändringsförslag 234
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Del 2 – 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. 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.

Or. fr
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Ändringsförslag 235
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Del 2 – 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. Om redan uppfyllda 
förhandsvillkor inte kan upprätthållas när 
programmen genomförs ska även detta 
utgöra en grund för kommissionen för att 
ställa in betalningarna.

Or. en

Ändringsförslag 236
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Del 2 – 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 

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 
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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.

uppfylla förhandsvillkoren genomförts på 
ett tillfredsställande sätt. Den ska i sitt 
beslut ta hänsyn till de ekonomiska och 
sociala konsekvenserna. 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.

Or. de

Ändringsförslag 237
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – 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 kan detta utgöra en 
grund för kommissionen för att ställa in 
betalningarna.

Or. en

Ändringsförslag 238
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 18



PE489.560v02-00 80/211 AM\903982SV.doc

SV

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.

Or. es

Ändringsförslag 239
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Del 2 – 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.

Or. en

Ändringsförslag 240
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 18
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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.

Or. en

Ändringsförslag 241
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 242
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 19 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Förutom ovan nämnda översyner 
krävs att kommissionen löpande 
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genomför övervakning som fungerar som 
ett system för tidig varning, i syfte att 
upptäcka program som inte har bidragit 
till att målen för GSR-fonderna uppnås, 
så att man kan förhindra att betalningar 
ställs in.

Or. en

Ändringsförslag 243
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Or. en

Ändringsförslag 244
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Or. en

Ändringsförslag 245
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om resultatöversynen 2017 visar att utgår
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man inom en prioritering inom ett
program inte har uppnått delmålen för 
2016 ska kommissionen lämna 
rekommendationer till den berörda 
medlemsstaten.

Or. en

Motivering

I överensstämmelse med ändringsförslaget till del 2 artikel 18.

Ändringsförslag 246
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. På grundval av översynen 2019 ska 
kommissionen anta ett beslut genom 
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.

2. På grundval av översynen 2019 ska 
kommissionen anta ett beslut genom 
genomförandeakter för att för varje GSR-
fond och medlemsstat fastställa för vilka 
program och prioriteringar som delmålen 
uppnåtts. Kommissionen ska godkänna 
ändringar av de berörda programmen i 
enlighet med artikel 26.

Or. es

Ändringsförslag 247
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 20 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

3. Om det vid en resultatöversyn framgår 
att man inom en prioritering har 
misslyckats med att uppnå de delmål som 
anges i resultatramen och staten i fråga 
inte vidtar de åtgärder som krävs för att 
komma till rätta med det, 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.
Kommissionen bör, då den fattar beslut 
om att ställa in utbetalningarna, beakta de 
ekonomiska och sociala konsekvenserna 
av inställandet för den berörda 
medlemsstaten. Inställandet bör upphävas 
och medlen göras tillgängliga igen så 
snart medlemsstaten vidtar nödvändiga 
åtgärder.

Or. es

Ändringsförslag 248
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 2 – kapitel 4 – titel

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Makroekonomiska villkor Särskilda bestämmelser för medlemsstater 
med tillfälliga budgetproblem

Or. en

Ändringsförslag 249
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – kapitel 4 – titel
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Makroekonomiska villkor Utbetalningar för medlemsstater med 
tillfälliga budgetproblem

Or. en

Ändringsförslag 250
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Or. en

Ändringsförslag 251
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Or. es

Ändringsförslag 252
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.
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Or. en

Ändringsförslag 253
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Or. en

Ändringsförslag 254
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Or. en

Motivering

Att ställa in utbetalningar från EU:s strukturfonder helt eller delvis till medlemsstater som 
inte uppfyller de makroekonomiska villkoren är inte proportionerligt eftersom det endast 
gäller de medlemsstater som gynnas av EU:s sammanhållningspolitik. En sådan bestraffning 
skulle dessutom till och med förvärra situationen för medlemsstater med finansiella 
svårigheter.

Ändringsförslag 255
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 21 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

2. Medlemsstaten ska lämna in ett förslag 
om ändring av partnerskapsavtalet och 
relevanta program inom tre månader. 
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.

Or. de

Ändringsförslag 256
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 257
Nadja Hirsch
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Förslag till förordning
Del 2 – artikel 21 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 
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.

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 tre månader
efter att kommissionen lämnat de 
synpunkter som avses i punkt 2 får 
kommissionen inom sex månader efter att 
ha lämnat sina synpunkter anta ett beslut 
genom genomförandeakter om att helt eller 
delvis ställa in utbetalningarna till de 
berörda programmen.

Or. de

Ändringsförslag 258
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 21 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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
den endast utnyttjar denna sin rätt som en 
sista utväg och 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.

Or. de
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Ändringsförslag 259
Sari Essayah

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På begäran av en medlemsstat kan 
mellanliggande utbetalningar och 
utbetalningar av slutsaldot ökas med 
tio procentenheter över den 
samfinansieringssats som gäller för varje 
prioritering inom Eruf, ESF och 
Sammanhållningsfonden och för varje 
åtgärd inom EJFLU och EHFF. Den 
höjda samfinansieringsgraden, som inte 
får överstiga 100 %, ska gälla för 
betalningsansökningar som hänför sig till 
den räkenskapsperiod då medlemsstaten 
lämnade in sin ansökan och under 
efterföljande perioder då medlemsstaten 
uppfyller något av följande villkor:

utgår

(a) Den berörda medlemsstaten har infört 
euron och får makrofinansiellt stöd från 
unionen i enlighet med rådets förordning 
(EU) nr 407/201031.
(b) Den berörda medlemsstaten har inte 
infört euron och får medelfristigt 
ekonomiskt stöd i enlighet med rådets 
förordning (EC) nr 332/200232.
(c) Medlemsstaten får ekonomiskt stöd i 
enlighet med fördraget om inrättande av 
den europeiska stabilitetsmekanismen, 
som undertecknades den 11 juli 2011.
Det första stycket ska inte tillämpas på 
program inom ETS-förordningen.
2. Utan hinder av vad som sägs i punkt 1 
får unionens stöd genom mellanliggande 
betalningar och utbetalningar av 
slutsaldo inte vara högre än det offentliga 
stödet och det maximala stödbeloppet från 
GSR-fonderna för varje prioritering inom 
Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden 
och för varje åtgärd inom EJFLU och 
EHFF, i enlighet med kommissionens 
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beslut om godkännande av programmet.

Or. fi

Ändringsförslag 260
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 22 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På begäran av en medlemsstat kan 
mellanliggande utbetalningar och 
utbetalningar av slutsaldot ökas med 
tio procentenheter över den 
samfinansieringssats som gäller för varje 
prioritering inom Eruf, ESF och 
Sammanhållningsfonden och för varje 
åtgärd inom EJFLU och EHFF. Den höjda 
samfinansieringsgraden, som inte får 
överstiga 100 %, ska gälla för 
betalningsansökningar som hänför sig till 
den räkenskapsperiod då medlemsstaten 
lämnade in sin ansökan och under 
efterföljande perioder då medlemsstaten 
uppfyller något av följande villkor:

På begäran av en medlemsstat kan 
mellanliggande utbetalningar och 
utbetalningar av slutsaldot ökas med 
femton procentenheter över den 
samfinansieringssats som gäller för varje 
prioritering inom Eruf, ESF och 
Sammanhållningsfonden och för varje 
åtgärd inom EJFLU och EHFF. Den höjda 
samfinansieringsgraden, som inte får 
överstiga 100 %, ska gälla för 
betalningsansökningar som hänför sig till 
den räkenskapsperiod då medlemsstaten 
lämnade in sin ansökan och under 
efterföljande perioder då medlemsstaten 
uppfyller något av följande villkor:

Or. en

Ändringsförslag 261
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 22 – stycke 1 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Medlemsstatens totala arbetslöshet 
eller ungdomsarbetslöshet är betydligt 
högre det europeiska genomsnittet. 

Or. es
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Ändringsförslag 262
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Programmen ska upprättas av 
medlemsstaterna eller av en myndighet de 
utser, i samarbete med partnerna.

2. Programmen ska upprättas av 
medlemsstaterna eller av en myndighet de 
utser, i samarbete med partnerna. Varje 
medlemsstat ska upprätta och 
offentliggöra en samrådsplan och därefter 
lämna en rapport om hur 
samrådsförfarandet har sett ut och vad 
det har fått för resultat.

Or. en

Ändringsförslag 263
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Programmen ska upprättas av 
medlemsstaterna eller av en myndighet de 
utser, i samarbete med partnerna.

2. Programmen ska upprättas av 
medlemsstaterna eller av en myndighet de 
utser, och dessa ska inleda en 
samrådsperiod med arbetsmarknadens 
parter och med relevanta medlemmar av 
civilsamhället samt offentliggöra 
resultaten av nämnda samråd före 
utarbetandet av programmen.

Or. es

Ändringsförslag 264
Elisabeth Schroedter
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Förslag till förordning
Del 2 – artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Programmen ska upprättas av 
medlemsstaterna eller av en myndighet de 
utser, i samarbete med partnerna.

2. Programmen ska upprättas av 
medlemsstaterna eller av en myndighet de 
utser, i samarbete med de partner som 
avses i artikel 5.1. Samarbetet med 
partnerna ska följa den bästa praxis som 
utgör grunden för den uppförandekod 
som fastställs i artikel 5.3.

Or. en

Ändringsförslag 265
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Programmen ska upprättas av 
medlemsstaterna eller av en myndighet de 
utser, i samarbete med partnerna.

2. Programmen ska upprättas av 
medlemsstaterna eller av en myndighet de 
utser, i samarbete med de partner som 
avses i artikel 5.

Or. en

Ändringsförslag 266
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska lämna in 
programmen samtidigt med 
partnerskapsavtalen, med undantag av
program inom Europeiskt territoriellt 
samarbete som ska lämnas in inom sex
månader efter godkännandet av den 

3. Medlemsstaterna ska lämna in 
programmen inom tre månader från det 
att partnerskapsavtalen lagts fram, med 
undantag för program inom Europeiskt 
territoriellt samarbete som ska lämnas in 
inom nio månader efter ikraftträdandet av 
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gemensamma strategiska ramen. Alla 
program ska åtföljas av den 
förhandsutvärdering som avses i artikel 48.

denna förordning. Alla program ska 
åtföljas av den förhandsutvärdering som 
avses i artikel 48.

Or. es

Ändringsförslag 267
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska lämna in 
programmen samtidigt med
partnerskapsavtalen, med undantag av 
program inom Europeiskt territoriellt 
samarbete som ska lämnas in inom sex
månader efter godkännandet av den 
gemensamma strategiska ramen. Alla 
program ska åtföljas av den 
förhandsutvärdering som avses i artikel 48.

3. Medlemsstaterna ska lämna in 
programmen inom sex månader efter 
inlämnandet av partnerskapsavtalen, med 
undantag av program inom Europeiskt 
territoriellt samarbete som ska lämnas in 
inom nio månader efter godkännandet av 
den gemensamma strategiska ramen. Alla 
program ska åtföljas av den 
förhandsutvärdering som avses i artikel 48.

Or. fr

Ändringsförslag 268
Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 23 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Program som omfattar flera fonder 
(Eruf, ESF, Sammanhållningsfonden, 
EJFLU, EHFF) uppmuntras starkt. 
Kommissionen ska därför vidta åtgärder 
för att utarbetandet och genomförandet av 
sådana program ska följa fondernas 
proportionalitetsprincip.

Or. fr
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Ändringsförslag 269
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 24 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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:

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:

Or. en

Ändringsförslag 270
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 24 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 271
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 24 – punkt 3 – stycke 1– led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Indikatorer för de övergripande 
principerna i artiklarna 7 och 8.

Or. en

Ändringsförslag 272
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Del 2 – 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 kvalitativa och kvantitativa
indikatorer och man kan också föreskriva 
om programspecifika indikatorer.

Or. en

Ändringsförslag 273
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 24 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Alla program, utom de som endast 
omfattar tekniskt stöd, ska innehålla en 
beskrivning av åtgärder för att beakta
principerna i artiklarna 7 och 8.

4. Alla program, utom de som endast 
omfattar tekniskt stöd, ska innehålla 
mätbara kvalitativa och kvantitativa mål 
och delmål för de indikatorer som gäller 
de övergripande principerna i artiklarna 7 
och 8, som i lämpliga fall ska läggas till 
de programspecifika indikatorerna och de 
särskilda åtgärder som ska vidtas för att nå 
överensstämmelse med principerna i 
artiklarna 7 och 8.

Or. en
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Ändringsförslag 274
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 24 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För att nå överensstämmelse med den 
unionslagstiftning som fastställs i 
artikel 6 ska varje program uppfylla 
kraven i direktivet om strategisk 
miljöbedömning (2001/42/EG)1, direktivet 
om bevarande av livsmiljöer samt vilda 
djur och växter (92/43/EEG)2, 
vattendirektivet (2000/60/EG)3 och 
direktivet om bevarande av vilda fåglar 
(2009/147/EG)4. Sådana planerade större 
projekt som avses i artikel 90 ska 
dessutom bedömas på grundval av deras 
inverkan på miljön i enlighet med rådets 
direktiv 85/337/EEG5 och 97/11/EG6.
1 EGT L 197, 21.7.2001, s. 30.
2 EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.
3 EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.
4 EUT L 20, 26.1.2010, s. 7.
5 EGT L 175, 5.7.1985, s. 40.
6 EGT L 73, 14.3.1997, s. 5.

Or. en

Ändringsförslag 275
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 24 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Beträffande alla program för de 
medlemsstater där arbetslösheten 
och/eller ungdomsarbetslösheten är 



AM\903982SV.doc 97/211 PE489.560v02-00

SV

betydligt högre än det europeiska 
genomsnittet ska ett preliminärt belopp 
anges för det stöd som avses för mål med 
anknytning till att skapa arbetstillfällen.

Or. es

Ändringsförslag 276
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, med beaktande av 
förhandsbedömningen, bedöma hur 
programmen överensstämmer med denna 
förordning och med de fondspecifika 
bestämmelserna samt om de effektivt 
bidrar till de tematiska målen och unionens 
prioriteringar för varje GSR-fond, det 
gemensamma strategiska ramverket, 
partnerskapsavtalet, de landsspecifika 
rekommendationerna i enlighet med 
artikel 121.2 i fördraget och de 
rådsrekommendationer som antagits i 
enlighet med artikel 148.4 i fördraget. I 
bedömningen ska man särskilt beakta 
programstrategins lämplighet, motsvarande 
mål, indikatorer och fördelningen av 
budgetmedel.

1. Kommissionen ska, med beaktande av 
förhandsbedömningen, bedöma hur 
programmen överensstämmer med denna 
förordning och med de fondspecifika 
bestämmelserna samt om de effektivt 
bidrar till de tematiska målen och unionens 
prioriteringar för varje GSR-fond, det 
gemensamma strategiska ramverket, 
partnerskapsavtalet, de relevanta 
landsspecifika rekommendationerna i 
enlighet med artikel 121.2 i fördraget och 
de relevanta rådsrekommendationer som 
antagits i enlighet med artikel 148.4 i 
fördraget. I bedömningen ska man särskilt 
beakta programstrategins lämplighet, 
motsvarande mål, indikatorer och 
fördelningen av budgetmedel.

Or. en

Ändringsförslag 277
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 26 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ansökningar om ändringar av program Ansökningar om ändringar av program 
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som lämnats in av en medlemsstat ska vara 
väl underbyggda och ska särskilt ange hur 
ändringarna förväntas påverka unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla och de särskilda målen i programmet, 
med beaktande av den gemensamma 
strategiska ramen och partnerskapsavtalet. 
De ska åtföljas av det ändrade programmet 
och i förekommande fall av det ändrade 
partnerskapsavtalet.

som lämnats in av en medlemsstat ska vara 
väl underbyggda och ska särskilt ange hur 
ändringarna förväntas påverka unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt och 
utveckling för alla, den hållbara
utvecklingen och de särskilda målen i 
programmet, med beaktande av den 
gemensamma strategiska ramen och 
partnerskapsavtalet. De ska åtföljas av det 
ändrade programmet och i förekommande 
fall av det ändrade partnerskapsavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 278
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 26 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid ändringar av program inom målet 
Europeiskt territoriellt samarbete ska det 
relevanta partnerskapsavtalet inte ändras.

Ändringar av program ska göras i 
enlighet med de krav som anges i 
artikel 24, i synnerhet de krav som gäller 
de övergripande principerna, inbegripet 
principen om partnerskap och principen 
om flernivåstyre. 
Ansökningar om ändringar av program 
ska även understödjas av ändrade 
program och i förekommande fall av ett 
ändrat partnerskapsavtal.
Vid ändringar av program inom målet 
Europeiskt territoriellt samarbete ska det 
relevanta partnerskapsavtalet inte ändras.

Or. en

Ändringsförslag 279
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 27 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EIB kan, på medlemsstaternas begäran, 
delta i utarbetandet av partnerskapsavtalet 
samt i förberedelserna av insatserna,
särskilt större projekt, 
finansieringsinstrument och offentlig-
privata partnerskap.

1. EIB kan, på medlemsstaternas begäran, 
delta i utarbetandet av partnerskapsavtalet 
samt i förberedelserna av insatserna, stora 
och små projekt med stor innovativ 
potential, finansieringsinstrument och 
offentlig-privata partnerskap.

Or. en

Ändringsförslag 280
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 28 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) vara inriktad på specifika subregionala 
territorier,

a) vara inriktad på specifika subregionala 
territorier, som fastställts av 
medlemsstaterna i enlighet med deras 
särskilda territoriella enheter efter 
samråd med samtliga av de partner som 
avses i artikel 5,

Or. en

Ändringsförslag 281
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 28 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ledas av lokala aktionsgrupper som 
består av företrädare för offentliga och 
privata lokala socioekonomiska 
intressegrupper och där varken den 
offentliga sektorn eller någon enskild 
intressegrupp får ha mer än 49 % av 
rösterna,

b) ledas av lokala aktionsgrupper som 
består av företrädare för offentliga och 
privata lokala socioekonomiska 
intressegrupper, bland annat 
lokalbefolkning med direkt erfarenhet av 
fattigdom och social utestängning samt 
stödmottagare inom relevanta projekt, och 
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där varken den offentliga sektorn eller 
någon enskild intressegrupp får ha mer än 
49 % av rösterna,

Or. en

Ändringsförslag 282
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 28 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) utformas med hänsyn till lokala behov 
och möjligheter samt omfatta innovativa 
drag i det lokala sammanhanget, 
nätverksarbete samt, när så är möjligt, 
samarbete.

d) utformas med hänsyn till lokala behov 
och möjligheter samt omfatta innovativa 
och sociokulturella drag i det lokala 
sammanhanget, nätverksarbete samt, när så 
är möjligt, samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 283
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 29 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) En beskrivning av hur lokalsamhället 
ska göras delaktigt i utvecklingen av 
strategin.

d) En beskrivning av hur lokalsamhället, 
bland annat frivilligorganisationer, 
lokalbefolkning med direkt erfarenhet av 
fattigdom och social utestängning samt 
stödmottagare inom relevanta projekt, ska 
göras delaktigt i utvecklingen och 
genomförandet av strategin.

Or. en

Ändringsförslag 284
Elisabeth Schroedter
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Förslag till förordning
Del 2 – artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Lokala utvecklingskriterier ska väljas ut 
av en kommitté som inrättats för detta syfte 
av relevanta förvaltningsmyndigheter för 
programmen.

3. Lokala hållbara utvecklingskriterier ska 
väljas ut av en kommitté som inrättats för 
detta syfte av relevanta 
förvaltningsmyndigheter för programmen.
De partner som avses i artikel 5 ska 
företrädas på ett lämpligt sätt i denna 
kommitté.

Or. en

Ändringsförslag 285
Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Lokala utvecklingskriterier ska väljas ut 
av en kommitté som inrättats för detta syfte 
av relevanta förvaltningsmyndigheter för 
programmen.

3. Lokala utvecklingskriterier ska väljas ut 
av en kommitté som består av 
näringslivets och arbetsmarknadens 
parter och inrättats för detta syfte av 
relevanta förvaltningsmyndigheter för 
programmen.

Or. fr

Ändringsförslag 286
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Lokala utvecklingskriterier ska väljas ut 
av en kommitté som inrättats för detta syfte 
av relevanta förvaltningsmyndigheter för 

3. Lokala utvecklingskriterier ska väljas ut 
av en kommitté som inrättats för detta syfte 
av relevanta förvaltningsmyndigheter för 
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programmen. programmen, i vilken partnerna deltar i 
enlighet med artikel 5.1.

Or. de

Ändringsförslag 287
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 30 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Införa ett icke-diskriminerande och 
öppet urvalsförfarande och kriterier för 
urval av insatser, som inte leder till 
intressekonflikter, som säkerställer att 
minst 50 % av rösterna i urvalsbesluten 
kommer från partner som inte är från den 
offentliga sektorn samt som gör det möjligt 
att överklaga urvalsbeslut och genomföra 
urval med ett skriftligt förfarande.

b) Införa ett icke-diskriminerande och 
öppet urvalsförfarande som bygger på 
likvärdig behandling och kriterier för urval 
av insatser, som inte leder till 
intressekonflikter, som säkerställer att 
minst 50 % av rösterna i urvalsbesluten 
kommer från partner som inte är från den 
offentliga sektorn samt som gör det möjligt 
att överklaga urvalsbeslut och genomföra 
urval med ett skriftligt förfarande.

Or. en

Ändringsförslag 288
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 31 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Kostnaderna för rådgivning.

Or. es

Ändringsförslag 289
Elisabeth Schroedter
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Förslag till förordning
Del 2 – artikel 32 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Finansieringsinstrumenten får kombineras 
med bidrag, räntesubventioner och 
subventioner av garantiavgifter. I sådana 
fall måste de olika finansieringsformerna 
bokföras separat.

Finansieringsinstrumenten får kombineras 
med bidrag, räntesubventioner, 
mikrokrediter och subventioner av 
garantiavgifter. I sådana fall måste de olika 
finansieringsformerna bokföras separat.

Or. en

Ändringsförslag 290
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 32 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 142 
med detaljerade bestämmelser för 
förhandsbedömningar av 
finansieringsinstrument, kombinationer av 
stöd till slutmottagarna genom bidrag, 
räntesubventioner, subventioner av 
garantiavgifter och 
finansieringsinstrument, ytterligare 
särskilda bestämmelser om utgifters 
stödberättigande samt bestämmelser om 
vilken typ av verksamhet som inte ska få 
stöd genom finansieringsinstrument.

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 142 
med detaljerade bestämmelser för 
förhandsbedömningar av 
finansieringsinstrument, kombinationer av 
stöd till slutmottagarna genom bidrag, 
räntesubventioner, subventioner av 
garantiavgifter, mikrokrediter och 
finansieringsinstrument, ytterligare 
särskilda bestämmelser om utgifters 
stödberättigande samt bestämmelser om 
vilken typ av verksamhet som inte ska få 
stöd genom finansieringsinstrument.

Or. en

Ändringsförslag 291
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 32 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Naturabidrag är inte stödberättigande 
utgifter när det gäller 
finansieringsinstrumenten, utom mark och 
fastigheter när det gäller investeringar för 
att stödja stadsutveckling eller
stadsförnyelse, där mark och fastigheter 
ingår i investeringen. Sådana bidrag i form 
av mark eller fastigheter ska vara 
stödberättigande om villkoren i artikel 59 
är uppfyllda.

3. Naturabidrag är inte stödberättigande 
utgifter när det gäller 
finansieringsinstrumenten, utom mark och 
fastigheter när det gäller investeringar för 
att stödja stads- eller landsbygdsutveckling
och stadsförnyelse, där mark och 
fastigheter ingår i investeringen. Sådana 
bidrag i form av mark eller fastigheter ska 
vara stödberättigande om villkoren i 
artikel 59 är uppfyllda.

Or. en

Ändringsförslag 292
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Naturabidrag är inte stödberättigande 
utgifter när det gäller 
finansieringsinstrumenten, utom mark och 
fastigheter när det gäller investeringar för 
att stödja stadsutveckling eller 
stadsförnyelse, där mark och fastigheter 
ingår i investeringen. Sådana bidrag i form 
av mark eller fastigheter ska vara 
stödberättigande om villkoren i artikel 59 
är uppfyllda.

3. Naturabidrag är inte stödberättigande 
utgifter när det gäller 
finansieringsinstrumenten, utom mark och 
fastigheter när det gäller investeringar för
att stödja stadsutveckling och 
landsbygdsutveckling eller stadsförnyelse 
och landsbygdsförnyelse, där mark och 
fastigheter ingår i investeringen. Sådana 
bidrag i form av mark eller fastigheter ska 
vara stödberättigande om villkoren i 
artikel 59 är uppfyllda.

Or. es

Ändringsförslag 293
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 39
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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 EU:s budget.

Or. en

Ändringsförslag 294
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Del 2 – 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 fem år efter det att 
programmet avslutats.

Or. fr

Ändringsförslag 295
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 39a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 39a
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Kvarvarande budgetmedel
GSR-fondernas kvarvarande budgetmedel 
ska öronmärkas i Europeiska unionens 
budget. 

Or. fr

Ändringsförslag 296
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 41 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Arbetsordningen måste vara förenlig 
med bestämmelserna i artiklarna 41, 42 
och 43 och ta hänsyn till principerna i 
artikel 5 i denna förordning. 
Kommissionen kan på begäran av en 
partner i enlighet med artikel 5 pröva 
arbetsordningen och vid behov göra
ändringar.

Or. de

Ändringsförslag 297
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 42 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övervakningskommittén ska bestå av 
företrädare för förvaltningsmyndigheten 
och förmedlande organ samt företrädare för 
partnerna. Varje ledamot av 
övervakningskommittén ska vara 
röstberättigad.

Övervakningskommittén ska bestå av 
företrädare för förvaltningsmyndigheten 
och förmedlande organ samt företrädare för 
de partner som avses i artikel 5, med 
särskild hänsyn till de partner som är 
delaktiga i utformningen av de berörda 
programmen. Varje ledamot av 
övervakningskommittén ska vara 
röstberättigad. Medlemsstaten ska se till 
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att övervakningskommittén har jämn 
könsfördelning.

Or. en

Ändringsförslag 298
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 42 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Partnerna ska välja ut och utse vilka 
ledamöter som ska företräda dem i 
övervakningskommittén.

Or. en

Ändringsförslag 299
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 42 – punkt 1 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förteckningen över 
övervakningskommitténs ledamöter ska 
offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 300
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 42 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Det organ som tillhandahåller 
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ordföranden fungerar som ett sekretariat 
för att hjälpa partnerna att sköta sina 
uppgifter samt ordförandeskapet att 
förbereda, genomföra och resultatsäkra 
mötena.

Or. de

Ändringsförslag 301
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 43 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Övervakningskommittén ska 
sammanträda minst en gång om året och 
ska granska genomförandet av programmet 
och framstegen när det gäller att uppnå 
dess mål. Vid granskningen ska den ta 
hänsyn till ekonomiska uppgifter och 
allmänna och programspecifika 
indikatorer, inklusive förändringar i 
resultatindikatorerna och framsteg i 
riktning mot kvantifierade målvärden och 
de delmål som anges i resultatramarna.

1. Övervakningskommittén ska 
sammanträda minst två gånger om året och 
ska granska genomförandet av programmet 
och framstegen när det gäller att uppnå 
dess mål samt genomförandet av de 
övergripande principer som fastställs i 
artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning. 
Vid granskningen ska den ta hänsyn till 
ekonomiska uppgifter och allmänna och 
programspecifika indikatorer, inklusive 
förändringar i resultatindikatorerna och 
framsteg i riktning mot kvantifierade 
målvärden och de delmål som anges i 
resultatramarna.

Or. en

Ändringsförslag 302
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 43 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Övervakningskommittén ska 
sammanträda minst en gång om året och 
ska granska genomförandet av programmet 

1. Övervakningskommittén ska 
sammanträda minst två gånger om året och 
ska granska genomförandet av programmet 
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och framstegen när det gäller att uppnå 
dess mål. Vid granskningen ska den ta 
hänsyn till ekonomiska uppgifter och 
allmänna och programspecifika 
indikatorer, inklusive förändringar i 
resultatindikatorerna och framsteg i 
riktning mot kvantifierade målvärden och 
de delmål som anges i resultatramarna.

och framstegen när det gäller att uppnå 
dess mål. Vid granskningen ska den ta 
hänsyn till ekonomiska uppgifter och 
allmänna och programspecifika 
indikatorer, inklusive förändringar i 
resultatindikatorerna och framsteg i 
riktning mot kvantifierade målvärden och 
de delmål som anges i resultatramarna.

Or. de

Ändringsförslag 303
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 43 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Övervakningskommittén ska i detalj 
undersöka alla frågor som påverkar 
programmets resultat.

2. Övervakningskommittén ska i detalj 
undersöka alla frågor som påverkar 
programmets resultat, inklusive 
resultatöversynen.

Or. en

Ändringsförslag 304
Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 43 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Övervakningskommittén får utfärda 
rekommendationer till 
förvaltningsmyndigheten om 
genomförandet och utvärderingen av
programmet. Den ska övervaka åtgärder 
som vidtas till följd av 
rekommendationerna.

4. Övervakningskommittén får utfärda 
rekommendationer till 
förvaltningsmyndigheten om 
genomförandet och utvärderingen av 
programmet för att minska 
stödmottagarnas administrativa börda. 
Den ska övervaka åtgärder som vidtas till 
följd av rekommendationerna.

Or. fr
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Ändringsförslag 305
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 43 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Övervakningskommittén ska 
godkänna de årliga 
genomföranderapporter för de program 
som avses i artikel 44 och de 
framstegsrapporter som avses i artikel 46. 

Or. en

Ändringsförslag 306
Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De årliga genomföranderapporterna ska 
innehålla uppgifter om genomförandet av 
programmet och dess prioriterade områden 
i förhållande till de ekonomiska 
uppgifterna, allmänna och 
programspecifika indikatorer och 
kvantifierade målvärden, inklusive 
förändringar i resultatindikatorerna och de 
delmål som anges i resultatramarna. De 
uppgifter som lämnas ska gälla värden för 
indikatorer för fullt genomförda insatser 
och även för utvalda insatser. De ska också 
ange åtgärder för att uppfylla 
förhandsvillkoren, eventuella frågor som 
påverkar programmets resultat och de 
korrigerande åtgärder som vidtas.

2. De årliga genomföranderapporterna ska 
innehålla uppgifter om genomförandet av 
programmet och dess prioriterade områden 
i förhållande till de ekonomiska 
uppgifterna, allmänna och 
programspecifika indikatorer och 
kvantifierade målvärden, inklusive 
förändringar i resultatindikatorerna och de 
delmål som anges i resultatramarna. De 
uppgifter som lämnas ska gälla värden för 
indikatorer för fullt genomförda insatser 
och även för utvalda insatser. De ska också 
ange åtgärder för att uppfylla 
förhandsvillkoren, förenkla 
administrationen, eventuella frågor som 
påverkar programmets resultat och de 
korrigerande åtgärder som vidtas.

Or. fr
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Ändringsförslag 307
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 44 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den årliga genomföranderapport som 
ska lämnas in 2017 ska innehålla en 
bedömning av de uppgifter som krävs 
enligt punkt 2 och framstegen när det gäller 
att uppnå programmets mål, inklusive 
bidraget från GSR-fonderna till 
förändringar i resultatindikatorerna, när 
bevisning finns att tillgå i utvärderingarna. 
Rapporten ska också innehålla en 
bedömning av genomförandet av åtgärder 
för att beakta principerna i artiklarna 6–8 
och redogöra för stödet till 
klimatförändringsmålen.

3. Den årliga genomföranderapport som 
ska lämnas in 2017 ska innehålla en 
bedömning av de uppgifter som krävs 
enligt punkt 2 och framstegen när det gäller 
att uppnå programmets mål, inklusive 
bidraget från GSR-fonderna till 
förändringar i resultatindikatorerna, när 
bevisning finns att tillgå i utvärderingarna. 
Rapporten ska också innehålla en 
bedömning av genomförandet av åtgärder 
för att beakta principerna i artiklarna 6–8 
och redogöra för stödet till 
klimatförändringsmålen, till 
fattigdomsminskning och till en 
minskning av den totala arbetslösheten 
och ungdomsarbetslösheten.

Or. es

Ändringsförslag 308
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 44 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den årliga genomföranderapport som 
ska lämnas in 2017 ska innehålla en 
bedömning av de uppgifter som krävs 
enligt punkt 2 och framstegen när det gäller 
att uppnå programmets mål, inklusive 
bidraget från GSR-fonderna till 
förändringar i resultatindikatorerna, när 
bevisning finns att tillgå i utvärderingarna. 
Rapporten ska också innehålla en 

3. Den årliga genomföranderapport som 
ska lämnas in 2017 ska innehålla en 
bedömning av de uppgifter som krävs 
enligt punkt 2 och framstegen när det gäller 
att uppnå programmets mål, inklusive 
bidraget från GSR-fonderna till 
förändringar i resultatindikatorerna, när 
bevisning finns att tillgå i utvärderingarna. 
Rapporten ska också innehålla en 
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bedömning av genomförandet av åtgärder 
för att beakta principerna i artiklarna 6–8 
och redogöra för stödet till 
klimatförändringsmålen.

bedömning av genomförandet av åtgärder 
för att beakta principerna i artiklarna 6–8 
och redogöra för stödet till 
klimatförändringsmålen samt för de 
åtgärder som vidtagits för att nå målet att 
minska fattigdomen.

Or. en

Ändringsförslag 309
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 44 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Den årliga genomföranderapporten 
ska innehålla en bedömning av den roll 
som de partner som avses i artikel 5 har 
spelat när programmen har genomförts 
samt en förteckning över deltagande 
partner, deras ansvar och de synpunkter 
de har uttryckt avseende genomförandet 
av programmet och 
partnerskapsprincipen liksom hur man 
har tagit hänsyn till deras synpunkter.

Or. en

Ändringsförslag 310
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 46 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) vilka framsteg som gjorts när det gäller 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla, särskilt när det gäller de
delmål som anges för varje program i 
resultatramarna och det stöd som använts 
till klimatförändringsmålen,

b) vilka framsteg som gjorts när det gäller 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla, särskilt när det gäller 
mätbara kvalitativa och kvantitativa
delmål som anges för varje program i 
resultatramarna, bland annat för de 
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indikatorer som gäller de övergripande 
principer som anges i artiklarna 7 och 8,
och det stöd som använts till 
klimatförändringsmålen,

Or. en

Ändringsförslag 311
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 46 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) vilka framsteg som gjorts när det gäller 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla, särskilt när det gäller de 
delmål som anges för varje program i 
resultatramarna och det stöd som använts 
till klimatförändringsmålen,

b) vilka framsteg som gjorts när det gäller 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla, särskilt när det gäller de 
delmål som anges för varje program i 
resultatramarna och det stöd som använts 
till klimatförändringsmålen, till 
fattigdomsminskning och till en 
minskning av den totala arbetslösheten 
och ungdomsarbetslösheten,

Or. es

Ändringsförslag 312
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 46 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) vilka framsteg som gjorts när det gäller 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla, särskilt när det gäller de 
delmål som anges för varje program i 
resultatramarna och det stöd som använts 
till klimatförändringsmålen,

b) vilka framsteg som gjorts när det gäller 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla, särskilt när det gäller de 
delmål som anges för varje program i 
resultatramarna och det stöd som använts 
till klimatförändringsmålen och målet att 
minska fattigdomen,

Or. en
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Ändringsförslag 313
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 46 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) vilka framsteg som gjorts när det gäller 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla, särskilt när det gäller de 
delmål som anges för varje program i 
resultatramarna och det stöd som använts 
till klimatförändringsmålen,

b) vilka framsteg som gjorts när det gäller 
de överordnade målen i unionens strategi 
för smart och hållbar tillväxt för alla, 
särskilt när det gäller de delmål som anges 
för varje program i resultatramarna och det 
stöd som använts till 
klimatförändringsmålen,

Or. en

Ändringsförslag 314
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 46 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) vilken roll partnerna spelar i enlighet 
med artikel 5 i genomförandet av 
partnerskapsavtalet.

h) vilken roll partnerna spelar i enlighet 
med artikel 5 i genomförandet av 
partnerskapsavtalet, inbegripet en 
förteckning över deltagande partner, 
deras ansvar och de synpunkter de har 
uttryckt avseende genomförandet av 
programmet och partnerskapsprincipen 
liksom hur man har tagit hänsyn till deras 
synpunkter.

Or. en

Ändringsförslag 315
Kinga Göncz
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Förslag till förordning
Del 2 – artikel 46 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) vilken roll partnerna spelar i enlighet 
med artikel 5 i genomförandet av 
partnerskapsavtalet.

h) vilken roll partnerna spelar i enlighet 
med artikel 5 och en bedömning av 
kvaliteten på detta partnerskap i 
genomförandet av partnerskapsavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 316
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 46 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Åren 2018 och 2020 ska kommissionen i 
sin årliga framstegsrapport till Europeiska 
rådets vårmöte lägga till ett avsnitt med en 
sammanfattning av den strategiska 
rapporten, särskilt när det gäller de 
framsteg som gjorts rörande unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla.

5. Åren 2018 och 2020 ska kommissionen i 
sin årliga framstegsrapport till Europeiska 
rådets vårmöte lägga till ett avsnitt med en 
sammanfattning av den strategiska 
rapporten, särskilt när det gäller de 
framsteg som gjorts rörande unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla samt målen för flaggskeppsinitiativen 
inom denna strategi.

Or. en

Ändringsförslag 317
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Syftet med utvärderingar är att förbättra 
kvaliteten på programmens utformning och 
genomförande samt att bedöma deras 
effektivitet och verkan. Programmens 

1. Syftet med utvärderingar är att förbättra 
kvaliteten på programmens utformning och 
genomförande samt att bedöma deras 
effektivitet och verkan. Programmens 
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verkan ska utvärderas i enlighet med de 
respektive GSR-fondernas uppdrag i 
förhållande till målen i unionens strategi 
för smart och hållbar tillväxt för alla och i 
förhållande till deras 
bruttonationalprodukt per capita och
arbetslöshet, där så är lämpligt.

verkan ska utvärderas i enlighet med de 
respektive GSR-fondernas uppdrag i 
förhållande till målen i unionens strategi 
för smart och hållbar tillväxt för alla och i 
förhållande till klimatmålen, de 
övergripande indikatorerna,
bruttonationalprodukten per capita, 
arbetslösheten och kvalitativa 
arbetstillfällen, där så är lämpligt.
Medlemsstaterna får använda andra 
sociala och miljömässiga indikatorer 
utöver indikatorn bruttonationalprodukt
per capita, för att skapa en tydligare bild 
av välståndssituationen i den utvärderade 
regionen eller medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 318
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Syftet med utvärderingar är att förbättra 
kvaliteten på programmens utformning och 
genomförande samt att bedöma deras 
effektivitet och verkan. Programmens 
verkan ska utvärderas i enlighet med de 
respektive GSR-fondernas uppdrag i 
förhållande till målen i unionens strategi 
för smart och hållbar tillväxt för alla och i 
förhållande till deras bruttonationalprodukt 
per capita och arbetslöshet, där så är 
lämpligt.

1. Syftet med utvärderingar är att förbättra 
kvaliteten på programmens utformning och 
genomförande samt att bedöma deras 
effektivitet och verkan. Programmens 
verkan ska utvärderas i enlighet med de 
respektive GSR-fondernas uppdrag i 
förhållande till målen i unionens strategi 
för smart och hållbar tillväxt för alla och i 
förhållande till deras bruttonationalprodukt 
per capita och arbetslöshet.

Or. es

Ändringsförslag 319
Kinga Göncz



AM\903982SV.doc 117/211 PE489.560v02-00

SV

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 47 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska tillhandahålla de 
resurser som krävs för att genomföra 
utvärderingarna, och säkerställa att 
förfaranden finns för att framställa och 
samla in de uppgifter som krävs för 
utvärderingarna, inklusive uppgifter 
rörande allmänna och, där så är lämpligt, 
programspecifika indikatorer.

2. Medlemsstaterna ska tillhandahålla de 
resurser som krävs för att genomföra 
utvärderingarna, och säkerställa att 
förfaranden finns för att framställa och 
samla in de uppgifter som krävs för 
utvärderingarna, inklusive uppgifter 
rörande allmänna kvalitativa och 
kvantitativa och, där så är lämpligt, 
programspecifika indikatorer.

Or. en

Ändringsförslag 320
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 47 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska tillhandahålla de 
resurser som krävs för att genomföra 
utvärderingarna, och säkerställa att 
förfaranden finns för att framställa och 
samla in de uppgifter som krävs för 
utvärderingarna, inklusive uppgifter 
rörande allmänna och, där så är lämpligt, 
programspecifika indikatorer.

2. Medlemsstaterna ska tillhandahålla de 
resurser som krävs för att genomföra de 
kvalitativa och kvantitativa 
utvärderingarna, och säkerställa att 
förfaranden finns för att framställa och 
samla in de uppgifter som krävs för 
utvärderingarna, inklusive uppgifter 
rörande allmänna och, där så är lämpligt, 
programspecifika indikatorer.

Or. es

Ändringsförslag 321
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 48 – punkt 3 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) hur väl programmet bidrar till unionens 
strategi för smart och hållbar utveckling för 
alla, i förhållande till de utvalda tematiska 
målen och prioriterade områdena och med 
utgångspunkt i nationella och regionala 
behov,

a) hur väl programmet bidrar till unionens 
strategi för smart och hållbar utveckling för 
alla, i förhållande till de utvalda tematiska 
målen, de övergripande principer som 
anges i artiklarna 6, 7 och 8 i denna 
förordning och prioriterade områdena och 
med utgångspunkt i nationella och 
regionala behov,

Or. en

Ändringsförslag 322
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 48 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) om det förslagna programmet eller 
verksamheten är sammanhållen och 
konsekvent och hur det förhåller sig till 
andra relevanta instrument,

b) om det förslagna programmet eller 
verksamheten är sammanhållen och 
konsekvent och hur det förhåller sig till 
andra relevanta instrument, inbegripet 
nationell offentlig politik,

Or. en

Ändringsförslag 323
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 48 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) om de utvalda tematiska målen, 
prioriteringarna och motsvarande mål i 
programmen överensstämmer med den 
gemensamma strategiska ramen, 
partnerskapsavtalet och de landsspecifika 
rekommendationerna i enlighet med 

d) om de utvalda tematiska målen, 
prioriteringarna och motsvarande mål i 
programmen och de övergripande 
principer som anges i artiklarna 6, 7 och 
8 i denna förordning överensstämmer med 
den gemensamma strategiska ramen, 
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artikel 121.2 i fördraget och rådets 
rekommendationer som antagits enligt 
artikel 148.4 i fördraget,

partnerskapsavtalet och de landsspecifika 
rekommendationerna i enlighet med 
artikel 121.2 i fördraget och rådets 
rekommendationer som antagits enligt 
artikel 148.4 i fördraget,

Or. en

Ändringsförslag 324
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 48 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) hur relevanta och tydliga de föreslagna 
programindikatorerna är,

e) hur relevanta och tydliga de 
övergripande indikatorerna är liksom hur
lämpliga de planerade särskilda 
åtgärderna är för att främja jämställdhet 
mellan för kvinnor och män och 
förhindra diskriminering i enlighet med 
de principer som anges i artikel 7 i denna 
förordning, inklusive åtgärder för att 
avlägsna hinder för tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättning,

Or. en

Ändringsförslag 325
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 48 – punkt 3 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) hur lämpliga de planerade åtgärderna är 
för att främja jämställdhet mellan män och 
kvinnor och förhindra diskriminering, och

l) hur lämpliga de planerade åtgärderna är 
för att främja jämställdhet mellan män och 
kvinnor och förhindra diskriminering, 
inklusive åtgärder för att avlägsna hinder 
för tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning, och
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Or. en

Ändringsförslag 326
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 48 – punkt 3 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) hur lämpliga de planerade åtgärderna är 
för att främja jämställdhet mellan män och 
kvinnor och förhindra diskriminering, och

l) hur lämpliga de planerade åtgärderna är 
för att främja jämställdhet mellan män och 
kvinnor och förhindra diskriminering, 
inklusive åtgärder för att avlägsna hinder 
för tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning, och

Or. en

Ändringsförslag 327
Marian Harkin

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 48 – punkt 3 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) hur lämpliga de planerade åtgärderna är 
för att främja jämställdhet mellan män och 
kvinnor och förhindra diskriminering, och

l) hur lämpliga de planerade åtgärderna är 
för att främja jämställdhet mellan män och 
kvinnor och förhindra diskriminering, 
inklusive åtgärder för att avlägsna hinder 
för tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning, och

Or. en

Ändringsförslag 328
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 48 – punkt 3 – led m
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

m) hur lämpliga de planerade åtgärderna är 
för att främja hållbar utveckling.

m) hur lämpliga de planerade åtgärderna är 
för att främja hållbar utveckling och social 
utestängning.

Or. en

Ändringsförslag 329
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 48 – punkt 3 – led ma (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ma) hur lämpliga de planerade 
åtgärderna är för att främja social 
inkludering och tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättning samt 
för att nå målet att minska fattigdomen.

Or. en

Ändringsförslag 330
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – 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, 
utvärderingen och övervakningen av 
partnerskapsavtalet och programmen.

Or. en
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Ändringsförslag 331
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utvärderingar i efterhand ska genomföras 
av kommissionen eller medlemsstaterna i 
nära samarbete. Utvärderingarna i 
efterhand ska avse GSR-fondernas verkan 
och resurseffektivitet samt deras bidrag till 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla i enlighet med de särskilda 
kraven i de fondspecifika bestämmelserna. 
Utvärderingarna i efterhand ska vara 
slutförda senast den 31 december 2023.

Utvärderingar i efterhand ska genomföras 
av kommissionen i nära samarbete med 
medlemsstaterna. Utvärderingarna i 
efterhand ska avse GSR-fondernas verkan 
och resurseffektivitet samt deras bidrag till 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla i enlighet med de särskilda 
kraven i de fondspecifika bestämmelserna. 
Utvärderingarna i efterhand ska vara 
slutförda senast den 31 december 2023.

Or. en

Ändringsförslag 332
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utvärderingar i efterhand ska genomföras 
av kommissionen eller medlemsstaterna i 
nära samarbete. Utvärderingarna i 
efterhand ska avse GSR-fondernas verkan 
och resurseffektivitet samt deras bidrag till 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla i enlighet med de särskilda 
kraven i de fondspecifika bestämmelserna. 
Utvärderingarna i efterhand ska vara 
slutförda senast den 31 december 2023.

Utvärderingar i efterhand ska genomföras 
av kommissionen i nära samarbete med 
medlemsstaterna. Utvärderingarna i 
efterhand ska avse GSR-fondernas verkan 
och resurseffektivitet samt deras bidrag till 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla i enlighet med de särskilda 
kraven i de fondspecifika bestämmelserna. 
Utvärderingarna i efterhand ska vara 
slutförda senast den 31 december 2023.

Or. es

Ändringsförslag 333
Elisabeth Schroedter
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Förslag till förordning
Del 2 – artikel 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utvärderingar i efterhand ska genomföras 
av kommissionen eller medlemsstaterna i 
nära samarbete. Utvärderingarna i 
efterhand ska avse GSR-fondernas verkan 
och resurseffektivitet samt deras bidrag till 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla i enlighet med de särskilda 
kraven i de fondspecifika bestämmelserna. 
Utvärderingarna i efterhand ska vara 
slutförda senast den 31 december 2023.

Utvärderingar i efterhand ska genomföras 
av kommissionen eller medlemsstaterna i 
nära samarbete. Utvärderingarna i 
efterhand ska avse GSR-fondernas verkan 
och resurseffektivitet samt deras bidrag till 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla och målen för 
flaggskeppsinitiativen inom denna strategi 
i enlighet med de särskilda kraven i de 
fondspecifika bestämmelserna. 
Utvärderingarna i efterhand ska vara 
slutförda senast den 31 december 2023.

Or. en

Ändringsförslag 334
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 51 – punkt 1 – stycke 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Stöd avseende tillgången till fonderna 
riktat särskilt till små och medelstora 
företag och mikroföretag.

Or. es

Ändringsförslag 335
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 51 – punkt 1 – stycke 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Åtgärder för att sprida information, f) Åtgärder för att sprida information, 
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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 
unionens politiska prioriteringar i den mån 
de berör de allmänna målen i den här 
förordningen.

stödja nätverksarbete, utföra 
kommunikationsinsatser, öka 
medvetenheten och främja samarbete och 
erfarenhetsutbyte, särskilt bland icke-
statliga organisationer, 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 
spridning av information om Europeiska 
unionens politiska prioriteringar i den mån 
de berör de allmänna målen i den här 
förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 336
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – 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 
unionens politiska prioriteringar i den mån 
de berör de allmänna målen i den här 
förordningen.

f) Åtgärder för att sprida information, 
stödja nätverksarbete, utföra 
kommunikationsinsatser, öka 
medvetenheten och främja samarbete och 
erfarenhetsutbyte, särskilt bland det civila 
samhällets organisationer, 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 
förmedling av information om Europeiska 
unionens politiska prioriteringar, förutsatt 
att dessa berör de allmänna målen i den här 
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förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 337
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 51 – punkt 1 – stycke 2 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) Stöd till tematiska 
paraplyorganisationer, icke-statliga 
organisationer, arbetsmarknaden parter 
samt nätverk och sammanslutningar som 
företräder lokala, stadsbundna och 
regionala myndigheter som verkar på EU-
nivå för sammanhållningspolitiken, till 
nätverksarbete med nationella och 
regionala partner inom 
övervakningskommittén och främjande av 
en strukturerad dialog mellan dem och 
kommissionen avseende 
sammanhållningspolitiken, liksom stöd 
till partner som arbetar med specifika 
frågor, för utbyte av åsikter och 
samarbete inom befintliga och nya 
tematiska nätverk.

Or. en

Ändringsförslag 338
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 51 – punkt 1 – stycke 2 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) Förstärkning av partnernas kapacitet 
och kompetens i enlighet med artikel 5 i 
denna förordning.
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Or. de

Ändringsförslag 339
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 51 – punkt 1 – stycke 2 – led jb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

jb) Stöd till utbyte av åsikter och 
samarbete inom befintliga och nya 
tematiska nätverk av sådana lokala 
aktionsgrupper som avses i artikel 30 i 
denna förordning, för utformning och 
genomförande av lokala 
utvecklingsstrategier.

Or. en

Ändringsförslag 340
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 52 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På initiativ av en medlemsstat får GSR-
fonderna stödja insatser för förberedelser, 
förvaltning, övervakning, utvärdering, 
information och kommunikation, 
nätverksarbete, beslut om klagomål samt 
kontroll och revision. GSR-fonderna får 
användas av medlemsstaterna för insatser 
för att minska den administrativa bördan 
för stödmottagarna, inklusive system för 
elektroniskt datautbyte, och insatser för att 
öka kapaciteten hos medlemsstaternas 
myndigheter och stödmottagarna när det 
gäller förvaltning och användning av GSR-
fonderna. Dessa insatser kan gälla både 
tidigare och senare programperioder.

1. På initiativ av en medlemsstat får GSR-
fonderna stödja insatser för förberedelser, 
förvaltning, övervakning, utvärdering, 
information och kommunikation, 
nätverksarbete, beslut om klagomål samt 
kontroll och revision. GSR-fonderna får 
användas av medlemsstaterna för insatser 
för att minska den administrativa bördan 
för stödmottagarna, inklusive system för 
elektroniskt datautbyte, och insatser för att 
öka kapaciteten hos medlemsstaternas 
myndigheter, de partner som avses i 
artikel 5, i syfte att främja utbyte av 
åsikter och bästa praxis mellan sådana 
lokala aktionsgrupper som avses i 
artikel 30 på nationell nivå, och 
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stödmottagarna när det gäller förvaltning 
och användning av GSR-fonderna. Dessa 
insatser kan gälla både tidigare och senare 
programperioder.

Or. en

Ändringsförslag 341
Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 52 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På initiativ av en medlemsstat får GSR-
fonderna stödja insatser för förberedelser, 
förvaltning, övervakning, utvärdering, 
information och kommunikation, 
nätverksarbete, beslut om klagomål samt 
kontroll och revision. GSR-fonderna får 
användas av medlemsstaterna för insatser 
för att minska den administrativa bördan 
för stödmottagarna, inklusive system för 
elektroniskt datautbyte, och insatser för att 
öka kapaciteten hos medlemsstaternas 
myndigheter och stödmottagarna när det 
gäller förvaltning och användning av GSR-
fonderna. Dessa insatser kan gälla både 
tidigare och senare programperioder.

1. På initiativ av en medlemsstat får GSR-
fonderna stödja insatser för förberedelser, 
förvaltning, övervakning, utvärdering, 
information och kommunikation, 
nätverksarbete, beslut om klagomål samt 
kontroll och revision. GSR-fonderna får 
användas av medlemsstaterna för insatser 
för att minska den administrativa bördan 
för stödmottagarna, inklusive system för 
elektroniskt datautbyte, och insatser för att 
öka kapaciteten hos medlemsstaternas 
myndigheter, näringslivets och 
arbetsmarknadens parter och 
stödmottagarna när det gäller förvaltning 
och användning av GSR-fonderna. Dessa 
insatser kan gälla både tidigare och senare 
programperioder.

Or. fr

Ändringsförslag 342
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 52 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Varje medlemsstat ska se till att de 
partner som avses i artikel 5.1 a, b och c 
får lämpligt tekniskt stöd i de operativa 
programmen, för att underlätta deras 
deltagande och delaktighet i utarbetandet 
och genomförandet av 
partnerskapsavtalen och i utformningen, 
genomförandet, utvärderingen och 
övervakningen av programmen.

Or. en

Ändringsförslag 343
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 52 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Varje medlemsstat ska se till att det 
inom alla operativa program finns 
tillräckligt med tillgängligt tekniskt stöd, 
för att underlätta icke-statliga 
organisationers deltagande och 
delaktighet i utformningen, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av fonderna.

Or. en

Ändringsförslag 344
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 52 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Varje medlemsstat ska se till att det 
inom alla operativa program finns 
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tillräckligt med tillgängligt tekniskt stöd, 
för att underlätta icke-statliga 
organisationers deltagande och 
delaktighet i utformningen, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av fonderna.

Or. en

Ändringsförslag 345
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 52a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 52a
Varje medlemsstat ska se till att det inom 
alla operativa program finns tillräckligt 
med tillgängligt tekniskt stöd, för att 
underlätta arbetsmarknadens parters och 
icke-statliga organisationers deltagande 
och delaktighet i utformningen, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av fonderna.

Or. es

Ändringsförslag 346
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 55 – punkt 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. Stödberättigande för utgifter ska 
fastställas utifrån nationella bestämmelser, 
utom när särskilda bestämmelser har 
fastställts i eller på grundval av den här 
förordningen eller de fondspecifika 
bestämmelserna.

15. Stödberättigande för utgifter ska 
fastställas utifrån nationella bestämmelser, 
utom för utgifter som uppkommit inom 
ramen för europeiska projekt för 
territoriellt samarbete och när särskilda 
bestämmelser har fastställts i eller på 
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grundval av den här förordningen eller de 
fondspecifika bestämmelserna.

Or. fr

Ändringsförslag 347
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 55 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Nettoinkomst som genererats av en 
insats medan den pågår och som inte tagits 
med i beräkningen vid godkännandet av en 
insats ska dras av från de stödberättigande 
utgifterna för insatsen i den ansökan om 
slutbetalning som lämnas in av 
stödmottagaren. Denna bestämmelse ska 
inte gälla finansieringsinstrument och 
priser.

6. Nettoinkomst som genererats av en 
insats medan den pågår och som inte tagits 
med i beräkningen vid godkännandet av en 
insats ska dras av från de stödberättigande 
utgifterna för insatsen i den ansökan om 
slutbetalning som lämnas in av 
stödmottagaren. Denna bestämmelse ska 
inte gälla projekt som är värda mindre än 
5 000 euro, finansieringsinstrument, 
insatser som omfattas av bestämmelserna 
om statligt stöd, insatser som får offentligt 
stöd i form av standardbelopp eller 
standardiserade skalor av 
enhetskostnader, insatser som genomförs 
inom ramen för en gemensam 
åtgärdsplan och priser.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att nå ökad förenkling och mindre byråkrati, särskilt i fråga 
om små projekt och verksamhet som inte är värd så mycket.

Ändringsförslag 348
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 55 – punkt 8a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Kommissionen ska inrätta en särskild 
stödordning för utgifter som hänför sig 
till europeiska program för regionalt 
samarbete för att därigenom förbättra det 
operativa genomförandet.

Or. fr

Ändringsförslag 349
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 57 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Klumpsummor som inte överstiger 
100 000 euro i offentligt stöd.

(c) Klumpsummor som inte överstiger 
200 000 euro i offentligt stöd.

Or. de

Ändringsförslag 350
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 59 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Återbetalningsbar mervärdesskatt. 
Mervärdesskatt ska emellertid vara 
stödberättigande i de fall den inte kan 
återbetalas enligt nationell lagstiftning för 
mervärdesskatt och betalas av en icke-
beskattningsbar person i den mening som 
avses i artikel 13.1 första stycket i direktiv 
2006/112/EG, förutsatt att sådana 
mervärdesskattebelopp inte hänför sig till 
tillhandahållandet av infrastruktur.

c) Återbetalningsbar mervärdesskatt som 
kan återbetalas enligt nationell lagstiftning 
för mervärdesskatt.
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Or. en

Ändringsförslag 351
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 59 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Återbetalningsbar mervärdesskatt. 
Mervärdesskatt ska emellertid vara 
stödberättigande i de fall den inte kan 
återbetalas enligt nationell lagstiftning för 
mervärdesskatt och betalas av en icke-
beskattningsbar person i den mening som 
avses i artikel 13.1 första stycket i direktiv 
2006/112/EG, förutsatt att sådana 
mervärdesskattebelopp inte hänför sig till 
tillhandahållandet av infrastruktur.

c) Återbetalningsbar mervärdesskatt. 
Mervärdesskatt ska emellertid vara 
stödberättigande i de fall den inte kan 
återbetalas enligt nationell lagstiftning för 
mervärdesskatt.

Or. en

Ändringsförslag 352
Sari Essayah

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 60 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Insatser som får stöd genom GSR-
fonderna, med förbehåll för de undantag 
som avses i punkterna 2 och 3 och de 
fondspecifika bestämmelserna, ska vara 
belägna i det område som täcks av det 
program som de får stöd genom (nedan 
kallat programområdet).

1. Insatser som får stöd genom GSR-
fonderna, med förbehåll för de undantag 
som avses i punkterna 2 och 3 och de 
fondspecifika bestämmelserna, och om det 
inte är fråga om en nätverksliknande 
nationell verksamhet, ska vara belägna i 
det område som täcks av det program som 
de får stöd genom (nedan kallat 
programområdet).

Or. fi
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Ändringsförslag 353
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 61 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En insats som omfattar investeringar i 
infrastruktur eller produktiva investeringar 
ska återbetala bidraget från GSR-fonderna 
om insatsen, inom fem år från 
slutbetalningen till stödmottagaren eller 
inom den tidsfrist som föreskrivs i reglerna 
för statligt stöd, där så är tillämpligt, blir 
föremål för

En insats som omfattar investeringar i 
infrastruktur eller produktiva investeringar 
ska återbetala bidraget från GSR-fonderna 
om insatsen, inom tio år från 
slutbetalningen till stödmottagaren eller 
inom den tidsfrist som föreskrivs i reglerna 
för statligt stöd, där så är tillämpligt, blir 
föremål för

Or. en

Ändringsförslag 354
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 61 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För insatser som får ESF-stöd och 
insatser som får stöd genom andra GSR-
fonder och som inte är investeringar i 
infrastruktur eller produktiva investeringar 
ska bidraget från fonden återbetalas endast 
om de är skyldiga att upprätthålla 
investeringarna enligt tillämpliga 
bestämmelser om statligt stöd och om de 
berörs av ett upphörande eller en 
omlokalisering av en 
produktionsverksamhet inom den tidsfrist
som föreskrivs i de bestämmelserna.

2. För insatser som får ESF-stöd och 
insatser som får stöd genom andra GSR-
fonder och som inte är investeringar i 
infrastruktur eller produktiva investeringar 
ska bidraget från fonden återbetalas endast 
om de är skyldiga att upprätthålla 
investeringarna enligt tillämpliga 
bestämmelser om statligt stöd och om de 
berörs av ett upphörande eller en 
omlokalisering av en 
produktionsverksamhet inom tio år.

Or. en

Ändringsförslag 355
Elisabeth Schroedter
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Förslag till förordning
Del 2 – artikel 61 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Punkterna 1 och 2 ska inte gälla bidrag 
till eller från finansieringsinstrument 
eller en insats som berörs av ett 
upphörande av en produktionsverksamhet 
på grund av en konkurs där det inte rör sig 
om bedrägeri.

3. Punkterna 1 och 2 ska inte gälla en 
insats som berörs av ett upphörande av en 
produktionsverksamhet på grund av en 
konkurs där det inte rör sig om bedrägeri.

Or. en

Ändringsförslag 356
Sari Essayah

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 64 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I enlighet med [artikel 56.3] i 
budgetförordningen ska varje organ som 
ansvarar för förvaltning och kontroll av 
utgifter inom GSR-fonderna ackrediteras 
genom ett formellt beslut av en 
ackrediteringsmyndighet på ministernivå.

1. I enlighet med [artikel 56.3] i 
budgetförordningen ska varje organ som 
ansvarar för förvaltning och kontroll av 
utgifter inom GSR-fonderna ackrediteras 
genom ett formellt beslut av en 
medlemsstat.

Or. fi

Ändringsförslag 357
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 64 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ackrediteringen ska grundas på ett 
yttrande från ett oberoende revisionsorgan 
som ska bedöma om organet uppfyller 
ackrediteringskriterierna. Det oberoende 

3. Ackrediteringen ska grundas på ett 
yttrande från ett oberoende revisionsorgan 
som ska bedöma om organet uppfyller 
ackrediteringskriterierna. Det oberoende 
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revisionsorganet ska utföra sitt arbete i 
enlighet med internationellt vedertagna 
redovisningsnormer.

revisionsorganet ska utföra sitt arbete i 
enlighet med internationellt vedertagna 
redovisningsnormer samt miljömässiga 
och sociala kriterier.

Or. fr

Ändringsförslag 358
Sari Essayah

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 64 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ackrediteringsmyndigheten ska 
övervaka det ackrediterade organet och 
genom ett formellt beslut dra in 
ackrediteringen om ett eller flera 
ackrediteringskriterier inte längre är 
uppfyllda, såvida inte organet vidtar 
nödvändiga korrigerande åtgärder inom en 
prövotid som ska fastställas av 
ackrediteringsmyndigheten beroende på 
hur allvarligt problemet är. 
Ackrediteringsmyndigheten ska 
omedelbart underrätta kommissionen om 
att en prövotid har ställts upp för ett 
ackrediterat organ och om alla beslut om 
återkallande av en ackreditering.

4. Medlemsstaten ska övervaka det 
ackrediterade organet och genom ett 
formellt beslut dra in ackrediteringen om 
ett eller flera ackrediteringskriterier inte 
längre är uppfyllda, såvida inte organet 
vidtar nödvändiga korrigerande åtgärder 
inom en prövotid som ska fastställas av 
medlemsstaten beroende på hur allvarligt 
problemet är. Medlemsstaten ska 
omedelbart underrätta kommissionen om 
att en prövotid har ställts upp för ett 
ackrediterat organ och om alla beslut om 
återkallande av en ackreditering.

Or. fi

Ändringsförslag 359
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 66 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller resultatreserven ska 
budgetåtagandena göras när 
kommissionen har beslutat att godkänna 

utgår
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ändringen av programmet.

Or. es

Ändringsförslag 360
Gabriele Zimmer

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 81 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De åtgärder som stöds av fonderna ska 
bidra till unionsstrategin för smart och 
hållbar tillväxt för alla.

De åtgärder som stöds av fonderna ska 
bidra till att de överordnade målen i 
unionsstrategin för smart och hållbar 
tillväxt för alla uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 361
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 81 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Investering för tillväxt och
sysselsättning i medlemsstater och 
regioner, som ska stödjas av alla fonderna.

a) Investering för tillväxt, sysselsättning 
och social inkludering i medlemsstater och 
regioner, som ska stödjas av alla fonderna.

Or. de

Ändringsförslag 362
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 82 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Strukturfonderna ska stödja målet 1. Strukturfonderna ska stödja målet 
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Investering för tillväxt och sysselsättning i 
alla regioner som motsvarar nivå 2 i den 
gemensamma nomenklatur för statistiska 
territoriella enheter (nedan kallad Nuts 2) 
som inrättats genom förordning (EG) 
nr 1059/2003.

Investering för tillväxt, sysselsättning och 
social inkludering i alla regioner som 
motsvarar nivå 2 i den gemensamma 
nomenklatur för statistiska territoriella 
enheter (nedan kallad Nuts 2) som inrättats 
genom förordning (EG) nr 1059/2003.

Or. de

Ändringsförslag 363
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 82 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 364
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 83 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta ett beslut om årlig 
fördelning per medlemsstat av de samlade 
medlen, utan att det påverkar tillämpningen 
av punkt 3 i den här artikeln eller 
artikel 84.7.

2. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta ett beslut om årlig 
fördelning av medlen per medlemsstat för 
målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning, utan att det påverkar 
tillämpningen av punkt 3 i den här artikeln 
eller artikel 84.7 och per 
samarbetsprogram för målet Europeiskt 
territoriellt samarbete.

Or. fr
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Ändringsförslag 365
Sari Essayah

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 83 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Av de samlade medlen ska 0,35 %
anslås till tekniskt stöd på kommissionens 
initiativ.

3. Av de samlade medlen ska 0,2 % anslås 
till tekniskt stöd på kommissionens 
initiativ.

Or. fi

Ändringsförslag 366
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Följande kriterier ska användas vid 
fördelningen per medlemsstat:

2. Följande kriterier ska användas vid 
fördelningen per medlemsstat, på grundval 
av könsrelaterad statistik:

Or. en

Ändringsförslag 367
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Stödberätttigande befolkning, regionalt 
välstånd, nationellt välstånd, nettojusterad 
disponibel inkomst per capita och 
arbetslöshetsnivå för mindre utvecklade 
regioner och övergångsregioner.
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Or. en

Ändringsförslag 368
Sari Essayah

Förslag till förordning
Del 3 – 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, den äldre 
befolkningens demografiska 
försörjningskvot, befolkningstäthet, 
regionalt välstånd, nationellt välstånd och 
arbetslöshetsnivå för mindre utvecklade 
regioner och övergångsregioner.

Or. fi

Ändringsförslag 369
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Stödberätttigande befolkning, regionalt 
välstånd, sysselsättningsgrad, 
utbildningsnivå och befolkningstäthet för 
mer utvecklade regioner.

b) Stödberättigande befolkning, regionalt 
välstånd, arbetslöshetsgrad, 
utbildningsnivå, nettojusterad disponibel 
inkomst per capita, social utsatthet, 
demografisk sårbarhet och 
befolkningstäthet för mer utvecklade 
regioner.

Or. en

Ändringsförslag 370
Sari Essayah

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Stödberättigande befolkning, regionalt 
välstånd, sysselsättningsgrad, 
utbildningsnivå och befolkningstäthet för 
mer utvecklade regioner.

(b) Stödberättigande befolkning, regionalt 
välstånd, sysselsättningsgrad, 
utbildningsnivå, den äldre befolkningens 
demografiska försörjningskvot och 
befolkningstäthet för mer utvecklade 
regioner.

Or. fi

Ändringsförslag 371
Sari Essayah

Förslag till förordning
Del 3 – 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.

utgår

Or. fi

Ändringsförslag 372
Gabriele Zimmer

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Minst 25 % av strukturfondernas medel 
för mindre utvecklade regioner, 40 % av 

3. Minst 35 % av strukturfondernas medel i 
varje medlemsstat ska tilldelas ESF. För 
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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 för de 
mest utsatta människorna] betraktas som en 
del av de medel från strukturfonderna som 
anslås till ESF.

tillämpningen av denna bestämmelse ska 
stödet till en medlemsstat genom 
[programmet för livsmedelsstöd för de 
mest utsatta människorna] betraktas som en 
del av de medel från strukturfonderna som 
anslås till ESF.

Or. en

Ändringsförslag 373
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Förslag till förordning
Del 3 – 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 för de 
mest utsatta människorna] betraktas som en 
del av de medel från strukturfonderna som 
anslås till ESF.

3. Minst 20 % av strukturfondernas medel 
för mindre utvecklade regioner och för 
regioner vars BNP per capita för perioden 
2007–2013 var lägre än 75 % av 
genomsnittlig BNP i EU-25 men som nu 
är stödberättigande inom kategorin 
övergångsregioner eller mer 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 för de 
mest utsatta människorna] betraktas som en 
del av de medel från strukturfonderna som 
anslås till ESF.

Or. en

Motivering

I syfte att garantera effektiv användning och effektivt utnyttjande av ESF-fonderna bör 
regioner vars BNP per capita för perioden 2007–2013 var lägre än 75 % av genomsnittlig 
BNP i EU-25 och som nu är stödberättigande inom kategorin övergångsregioner eller mer 
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utvecklade regioner i detta fall behandlas på samma sätt som mindre utvecklade regioner. 
Mindre utvecklade regioner och ”utfasningsregioner” har väldigt ofta särskilda 
investeringsbehov och bör därför få mer flexibilitet beträffande användningen av 
strukturfonderna.

Ändringsförslag 374
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Sammanhållningsfondens stöd till 
transportinfrastruktur inom Fonden för 
ett sammanlänkat Europa ska uppgå till 
10 000 000 000 euro.

utgår

Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut där den 
fastställer det belopp som ska överföras 
från Strukturfondsanslaget för varje 
medlemsstat för hela perioden. 
Sammanhållningsfondsanslaget för varje 
medlemsstat ska minskas med 
motsvarande belopp.
De årliga anslagen för det stöd från 
Sammanhållningsfonden som avses i 
första stycket ska föras in i tillämpliga 
budgetposter för Fonden för ett 
sammanlänkat Europa från och med 
2014 års budgetförfarande.
Stöd från Sammanhållningsfonden inom 
Fonden för ett sammanlänkat Europa ska 
genomföras i enlighet med artikel [13] i 
förordning (EU) […]/2012 om inrättandet 
av Fonden för ett sammanlänkat Europa 
när det gäller projekt som förtecknas i 
bilaga 1 till den förordningen, och projekt 
som följer de nationella anslagen inom 
Sammanhållningsfonden ska prioriteras.

Or. en
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Ändringsförslag 375
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 3 – 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 20.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 376
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Del 3 – 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 20.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 377
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 3 – 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 20.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 378
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 3 – 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 20.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 379
Sari Essayah

Förslag till förordning
Del 3 – 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 20.

6. Av de medel som avsatts för målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning 
kan medlemsstaterna använda 5 % för att 
upprätta en resultatreserv som bör anslås i 
enlighet med artikel 20.

Or. fi

Ändringsförslag 380
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Kommissionen ska anslå en lägsta 
procentandel av det finansiella anslaget 
till målet Investering för tillväxt och 
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sysselsättning i de medlemsstater där den 
totala arbetslösheten och/eller 
ungdomsarbetslösheten är betydligt högre 
än det europeiska genomsnittet till 
åtgärder som är särskilt avsedda för att 
bekämpa arbetslöshet.

Or. es

Ändringsförslag 381
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Av Eruf-medlen för målet Investering 
för tillväxt och sysselsättning ska 0,2 %
anslås till innovativa åtgärder på 
kommissionens initiativ på området hållbar 
stadsutveckling.

7. Av Eruf-medlen för målet Investering 
för tillväxt och sysselsättning ska 1 %
anslås till innovativa åtgärder på 
kommissionens initiativ på området hållbar 
stadsutveckling.

Or. de

Ändringsförslag 382
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Av Eruf-medlen för målet Investering 
för tillväxt och sysselsättning ska 0,2 % 
anslås till innovativa åtgärder på 
kommissionens initiativ på området hållbar 
stadsutveckling.

7. Av Eruf-medlen för målet Investering 
för tillväxt och sysselsättning ska 0,2 % 
anslås till innovativa åtgärder på 
kommissionens initiativ på området hållbar 
stads- och landsbygdsutveckling.

Or. en



PE489.560v02-00 146/211 AM\903982SV.doc

SV

Ändringsförslag 383
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Av Eruf-medlen för målet Investering 
för tillväxt och sysselsättning ska 0,2 % 
anslås till innovativa åtgärder på 
kommissionens initiativ på området hållbar 
stadsutveckling.

7. Av Eruf-medlen för målet Investering 
för tillväxt och sysselsättning ska 0,2 % 
anslås till innovativa åtgärder på 
kommissionens initiativ på området hållbar 
stads- och landsbygdsutveckling.

Or. es

Ändringsförslag 384
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 85 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I motiverade fall som rör genomförandet 
av ett eller flera tematiska mål kan 
kommissionen, som ett undantag från 
punkt 1, godta ett förslag från en 
medlemsstat när den först lämnar in 
partnerskapsavtalet om att överföra högst 
2 % av det sammanlagda anslaget för en 
regionkategori till andra regionkategorier.

2. I motiverade fall som rör genomförandet 
av ett eller flera tematiska mål kan 
kommissionen, som ett undantag från 
punkt 1, godta ett förslag från en 
medlemsstat när den först lämnar in 
partnerskapsavtalet om att överföra högst 
5 % av det sammanlagda anslaget för en 
regionkategori till andra regionkategorier.

Or. en

Ändringsförslag 385
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 86 – punkt 3 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen och medlemsstaterna ska 
beakta det allmänna makroekonomiska 
läget och särskilda eller exceptionella 
omständigheter, t.ex. privatiseringar eller
en ovanligt hög nivå på de offentliga eller 
motsvarande utgifterna för strukturåtgärder 
i en medlemsstat under perioden 2007–
2013. De ska också beakta förändringar i 
de nationella anslagen från 
strukturfonderna i förhållande till åren 
2007–2013.

Kommissionen och medlemsstaterna ska 
beakta det allmänna makroekonomiska 
läget och särskilda eller exceptionella 
omständigheter som kan innebära en 
ovanligt stor variation beträffande de 
offentliga eller motsvarande utgifterna för 
strukturåtgärder i en medlemsstat under 
perioden 2007–2013. De ska också beakta 
förändringar i de nationella anslagen från 
strukturfonderna i förhållande till åren 
2007–2013.

Or. es

Ändringsförslag 386
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 86 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om kommissionen vid 
efterhandskontrollen fastställer att en 
medlemsstat inte har upprätthållit den 
referensnivå för de offentliga eller 
motsvarande utgifterna för strukturåtgärder 
inom målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning som anges i 
partnerskapsavtalet i enlighet med 
bilaga III, kan kommissionen genomföra 
en finansiell korrigering. När 
kommissionen beslutar om den ska 
genomföra en finansiell korrigering eller 
inte ska den beakta om den ekonomiska 
situationen i medlemsstaten har förändrats 
väsentligt sedan kontrollen efter halva 
tiden och om ändringen beaktades då. 
Närmare bestämmelser om satserna för 
finansiell korrigering återfinns under 
punkt 3 i bilaga III.

6. Om kommissionen vid 
efterhandskontrollen fastställer att en 
medlemsstat inte har upprätthållit den 
referensnivå för de offentliga eller 
motsvarande utgifterna för strukturåtgärder 
inom målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning som anges i 
partnerskapsavtalet i enlighet med 
bilaga III, kan kommissionen genomföra 
en finansiell korrigering. När 
kommissionen beslutar om den ska 
genomföra en finansiell korrigering eller 
inte ska den ta hänsyn till om 
medlemsstaten inte har genomfört de 
åtgärder som krävs för att följa de 
rekommendationer som kommissionen 
utfärdat i detta syfte och om den 
ekonomiska situationen i medlemsstaten 
har förändrats väsentligt sedan kontrollen 
efter halva tiden och om ändringen 
beaktades då. Närmare bestämmelser om 
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satserna för finansiell korrigering återfinns 
under punkt 3 i bilaga III.

Or. es

Ändringsförslag 387
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – titel

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innehållet i och antagandet av de operativa 
programmen inom målet Investering för 
tillväxt och sysselsättning

Innehållet i samt antagande och ändring
av de operativa programmen inom målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning

Or. en

Ändringsförslag 388
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett operativt program ska omfatta 
prioriterade områden. Ett prioriterat 
område ska beröra en fond för en 
regionkategori och ska utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 52 
motsvara ett tematiskt mål och omfatta en 
eller flera investeringsprioriteringar inom 
det tematiska målet i fråga, i enlighet med 
de fondspecifika bestämmelserna. När det 
gäller ESF kan man för ett prioriterat 
område i väl motiverade fall kombinera
investeringsprioriteringar från de olika 
tematiska mål som anges i artikel 9.8, 9.9, 
9.10 och 9.11 för att andra prioriterade 
områden lättare ska kunna få bidrag från 
investeringsprioriteringarna.

1. Ett operativt program ska omfatta 
prioriterade områden. Ett prioriterat 
område ska beröra en fond och en för en 
regionkategori och ska utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 52 
motsvara ett tematiskt mål och omfatta en 
eller flera investeringsprioriteringar inom 
det tematiska målet i fråga, i enlighet med 
de fondspecifika bestämmelserna. Om så 
krävs för att öka effekten och 
effektiviteten vid ett tematiskt konsekvent 
integrerat tillvägagångssätt i syfte att 
uppfylla målen i unionens strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla, kan ett 
prioriterat område:
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Or. en

Ändringsförslag 389
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett operativt program ska omfatta 
prioriterade områden. Ett prioriterat 
område ska beröra en fond för en 
regionkategori och ska utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 52
motsvara ett tematiskt mål och omfatta en 
eller flera investeringsprioriteringar inom 
det tematiska målet i fråga, i enlighet med 
de fondspecifika bestämmelserna. När det 
gäller ESF kan man för ett prioriterat 
område i väl motiverade fall kombinera
investeringsprioriteringar från de olika 
tematiska mål som anges i artikel 9.8, 9.9, 
9.10 och 9.11 för att andra prioriterade 
områden lättare ska kunna få bidrag från 
investeringsprioriteringarna.

1. Ett operativt program ska omfatta 
prioriterade områden. Ett prioriterat 
område ska beröra en fond för en 
regionkategori och ska motsvara ett 
tematiskt mål och omfatta en eller flera 
investeringsprioriteringar inom det 
tematiska målet i fråga, i enlighet med de 
fondspecifika bestämmelserna. I väl 
motiverade fall kan ett prioriterat område 
beröra flera regionkategorier eller 
omfatta en eller flera kompletterande 
investeringsprioriteringar från de olika 
tematiska målen och fonderna, om så 
krävs för att öka effekten och 
effektiviteten och för att bättre uppfylla 
målen i unionens strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla.

Or. en

Motivering

Mer flexibilitet krävs för att uppfylla målen i unionens strategi för smart och hållbar tillväxt 
för alla.

Ändringsförslag 390
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 1 – led a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) beröra flera regionkategorier,

Or. en

Ändringsförslag 391
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 1 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) omfatta en eller flera kompletterande 
investeringsprioriteringar från Eruf, 
Sammanhållningsfonden och ESF inom 
ramen för ett enda tematiskt mål,

Or. en

Ändringsförslag 392
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 1 – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) omfatta en eller flera kompletterande 
investeringsprioriteringar från de olika 
tematiska målen som uppgår till högst 
20 % av EU-bidraget till ett operativt 
program, särskilt om det gäller bidrag till 
ett integrerat tillvägagångssätt för 
territoriell utveckling,

Or. en

Ändringsförslag 393
Elisabeth Schroedter
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Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 1 – led d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) när det gäller ESF kombinera 
investeringsprioriteringar från de olika 
tematiska mål som anges i artikel 9.8, 9.9, 
9.10 och 9.11 för att andra prioriterade 
områden lättare ska kunna få bidrag från
investeringsprioriteringarna.

Or. en

Ändringsförslag 394
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 1 – led e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Medlemsstaterna får fastställa ett 
enskilt prioriterat område i ett operativt 
program för det tekniska stöd som 
beskrivs i artikel 52. De bestämmelser som 
anges i artikel 87.2 b i, ii, iv, c ii–vi, d och 
e i–ii ska inte gälla tekniska stödprogram.

Or. en

Ändringsförslag 395
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får kombinera två eller 
flera av valmöjligheterna i a–d.

Or. en
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Ändringsförslag 396
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En strategi för hur det operativa 
programmet ska bidra till unionens strategi 
för smart och hållbar tillväxt för alla, 
inklusive

a) En strategi för hur det operativa 
programmet ska bidra till att uppnå de 
överordnade målen i unionens strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla, med 
hänsyn till nationella och regionala 
särdrag, inklusive

Or. en

Ändringsförslag 397
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) en kartläggning av behoven när det gäller 
de utmaningar som anges i de 
landsspecifika rekommendationerna i 
enlighet med artikel 121.2 i fördraget och 
rådets rekommendationer som antagits i 
enlighet med artikel 148.4 i fördraget, 
med beaktande av de integrerade 
riktlinjerna och nationella och regionala 
särdrag,

i) en kartläggning av behoven när det gäller 
utmaningarna med miljömässigt och 
socialt hållbar utveckling och framför allt 
med arbetslöshet, fattigdom, social 
utestängning och social ojämlikhet,

Or. en

Ändringsförslag 398
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led b – led i



AM\903982SV.doc 153/211 PE489.560v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) investeringsprioriteringarna och 
motsvarande specifika mål,

i) investeringsprioriteringarna och 
motsvarande specifika mål, bland annat de 
alternativ som anges i punkt 1 i denna 
artikel: a) regionkategorier, b) 
tillvägagångssätt med flera fonder, c) 
integrerat tillvägagångssätt och d) 
tematiska mål för ESF;

Or. en

Ändringsförslag 399
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) när så är lämpligt, ett planerat 
samordnat tillvägagångssätt för den 
territoriella utvecklingen av stads-, 
landsbygds- kust- och fiskeriområden samt 
områden med särskilda territoriella drag, 
särskilt förfarandena för genomförandet 
av artiklarna 28 och 29,

ii) när så är lämpligt, ett planerat integrerat
tillvägagångssätt för den territoriella 
utvecklingen av stads-, landsbygds- kust-
och fiskeriområden samt områden med 
särskilda territoriella drag och mekanismer 
som bidrar till den integrerade 
territoriella investering som avses i 
artikel 99 i denna förordning, inklusive de 
som fastställs i artikel 12.1 i förordning 
… [ESF], och en preliminär årlig 
fördelning av varje fonds stöd till 
integrerade åtgärder,

Or. en

Ändringsförslag 400
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led c – led iii
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) en förteckning över städer där 
integrerade åtgärder för en hållbar 
stadsutveckling kommer att genomföras, en 
vägledande årlig fördelning av Eruf-stödet 
till dessa åtgärder, inklusive medel som 
delegeras till städer för förvaltning enligt 
artikel 7.2 i förordning (EU) nr […] [Eruf] 
och en vägledande årlig fördelning av ESF-
stödet till integrerade åtgärder,

iii) en förteckning över städer och 
förortsregioner för förnyelse där 
integrerade åtgärder för en hållbar 
stadsutveckling kommer att genomföras, en 
vägledande årlig fördelning av Eruf-stödet 
till dessa åtgärder, inklusive medel som 
delegeras till städer för förvaltning enligt 
artikel 7.2 i förordning (EU) nr […] [Eruf] 
och en vägledande årlig fördelning av ESF-
stödet till integrerade åtgärder,

Or. en

Ändringsförslag 401
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led c – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) en förteckning över städer där 
integrerade åtgärder för en hållbar 
stadsutveckling kommer att genomföras, en 
vägledande årlig fördelning av Eruf-stödet 
till dessa åtgärder, inklusive medel som 
delegeras till städer för förvaltning enligt 
artikel 7.2 i förordning (EU) nr […] [Eruf] 
och en vägledande årlig fördelning av ESF-
stödet till integrerade åtgärder,

iii) en förteckning över städer och 
funktionella stadsområden där integrerade 
åtgärder för en hållbar stadsutveckling 
kommer att genomföras, en vägledande 
årlig fördelning av Eruf-stödet till dessa 
åtgärder, inklusive medel som delegeras till 
städer för förvaltning enligt artikel 7.2 i 
förordning (EU) nr […] [Eruf] och en 
vägledande årlig fördelning av ESF-stödet 
till integrerade åtgärder,

Or. fr

Ändringsförslag 402
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led c – led iiia (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) förteckningen över de mikroregioner 
på landsbygden som har högst 
koncentration av fattigdom och den 
preliminära årliga fördelningen av stöd 
från ESF, Eruf och EJFLU till 
integrerade åtgärder,

Or. en

Ändringsförslag 403
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led c – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) Bestämmelser för mellanregionala och 
transnationella åtgärder, där 
stödmottagarna finns i mer än en 
medlemsstat.

v) Genomförandemekanismer för 
mellanregionala och transnationella 
åtgärder, där stödmottagarna finns i mer än 
en medlemsstat.

Or. fr

Ändringsförslag 404
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led c – led vi

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vi) om tillämpligt, en beskrivning av hur 
de planerade insatserna bidrar till 
makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier.

vi) en beskrivning av hur de planerade 
insatserna bidrar till makroregionala 
strategier och havs- och 
bergsområdesstrategier.

Or. fr
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Ändringsförslag 405
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) En beskrivning av hur programmet 
bidrar till det i partnerskapsavtalet angivna 
integrerade tillvägagångssättet för att möta 
särskilda behov i områden med störst 
fattigdom eller hos målgrupper som är 
särskilt utsatta för diskriminering eller 
utestängning, med särskilt beaktande av 
marginaliserade befolkningsgrupper och 
med preliminära finansiella anslag.

d) En beskrivning av hur programmet 
bidrar till det i partnerskapsavtalet angivna 
integrerade tillvägagångssättet för att möta 
särskilda behov i områden med störst 
fattigdom eller hos målgrupper som är 
särskilt utsatta för diskriminering eller 
social utestängning, med särskilt beaktande 
av marginaliserade befolkningsgrupper och 
med preliminära finansiella anslag.

Or. en

Ändringsförslag 406
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) En beskrivning av hur programmet 
bidrar till det i partnerskapsavtalet angivna 
integrerade tillvägagångssättet för att möta 
särskilda behov i områden med störst 
fattigdom eller hos målgrupper som är 
särskilt utsatta för diskriminering eller 
utestängning, med särskilt beaktande av 
marginaliserade befolkningsgrupper och 
med preliminära finansiella anslag.

d) En beskrivning av hur programmet 
bidrar till det i partnerskapsavtalet angivna 
integrerade tillvägagångssättet för att få 
bukt med de regionala demografiska 
utmaningarna och möta särskilda behov i 
områden med störst fattigdom eller hos 
målgrupper som är särskilt utsatta för 
diskriminering eller utestängning, med 
särskilt beaktande av marginaliserade 
befolkningsgrupper och med preliminära 
finansiella anslag.

Or. en

Ändringsförslag 407
Gabriele Zimmer
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Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led e – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) för varje förhandsvillkor, inrättat i 
enlighet med bilaga IV, som inte är 
uppfyllt den dag då partnerskapsavtalet 
och det operativa programmet lämnas in, 
en beskrivning av de åtgärder som behövs 
för att uppfylla förhandsvillkoret och en 
tidsplan för åtgärderna,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 408
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led e – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) de åtgärder som vidtagits för att 
engagera partnerna i utarbetandet av det 
operativa programmet och partnernas roll 
i genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av det operativa 
programmet,

iii) de åtgärder som vidtagits för att 
engagera partnerna i utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av det operativa programmet 
i enlighet med den europeiska 
uppförandekod som avses i artikel 5, 
inbegripet en förteckning över deltagande 
partner, information om hur de har valts 
ut, deras ansvar och deras synpunkter,

Or. en

Ändringsförslag 409
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led f – led i
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) planerad användning av tekniskt stöd, 
inklusive åtgärder för att öka den 
administrativa kapaciteten hos myndigheter 
och stödmottagare, samt relevanta 
uppgifter som avses i punkt 2.b för det 
berörda prioriterade området,

i) planerat alternativ i punkt 1 e för 
användning av tekniskt stöd, åtgärder för 
att öka den administrativa kapaciteten hos 
myndigheter, stödmottagare och de partner 
som avses i artikel 5 a, b och c i enlighet 
med den europeiska uppförandekoden, 
samt relevanta uppgifter som avses i 
punkt 2 b för det berörda prioriterade 
området,

Or. en

Ändringsförslag 410
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led f – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) en bedömning av den administrativa 
bördan för stödmottagarna och de 
åtgärder som planeras för att minska den, 
med angivna mål,

ii) de åtgärder som planeras för att minska 
den administrativa bördan för 
stödmottagarna, med angivna mål,

Or. en

Ändringsförslag 411
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led g – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) En tabell där man för hela 
programperioden, för det operativa 
programmet och för varje prioriterat 
område anger hela anslaget för stöd från 
fonderna och medlemsstaternas 
samfinansiering. Om medlemsstaternas 

ii) En tabell där man för hela 
programperioden, för det operativa 
programmet och för varje prioriterat 
område anger hela anslaget för stöd från 
fonderna och medlemsstaternas 
samfinansiering. För prioriterade 
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samfinansiering består av både privat och 
offentlig samfinansiering ska den 
preliminära fördelningen mellan de 
offentliga och de privata utgifterna anges i 
tabellen. Den ska visa den planerade 
finansieringen från EIB i 
informationssyfte.

områden som omfattar mer än en 
regionkategori ska tabellen inbegripa de 
olika anslagen från varje fond och de 
respektive medfinansieringsbeloppen för 
varje regionkategori. För prioriterade 
områden som omfattar en eller flera 
kompletterande investeringsprioriteringar 
från Eruf, Sammanhållningsfonden och 
ESF ska tabellen inbegripa anslagen från 
varje fond. Om medlemsstaternas 
samfinansiering består av både privat och 
offentlig samfinansiering ska den 
preliminära fördelningen mellan de 
offentliga och de privata utgifterna anges i 
tabellen. Den ska visa den planerade 
finansieringen från EIB i 
informationssyfte.

Or. en

Ändringsförslag 412
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led h – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) uppgifter om ackrediteringsorgan, 
förvaltningsmyndighet, eventuell 
attesteringsmyndighet och 
revisionsmyndighet,

i) uppgifter om förvaltningsmyndighet, 
eventuell attesteringsmyndighet och 
revisionsmyndighet,

Or. fr

Ändringsförslag 413
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 3 – stycke 1 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) En beskrivning av de specifika ii) En beskrivning av de specifika 
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åtgärderna för att främja lika möjligheter 
och förhindra varje form av diskriminering 
på grund av kön, ras, etniskt ursprung, 
religion eller övertygelse, 
funktionsnedsättning, ålder eller sexuell 
läggning i samband med förberedelsen, 
utarbetandet och genomförandet av det 
operativa programmet, särskilt när det 
gäller tillgång till finansiering, med hänsyn 
till behoven hos olika målgrupper som 
riskerar att drabbas av sådan 
diskriminering, särskilt kraven på att 
säkerställa tillgängligheten för personer 
med funktionsnedsättning.

åtgärderna för att främja lika möjligheter 
och förhindra varje form av diskriminering 
på grund av kön, ras, etniskt ursprung, 
religion eller övertygelse, 
funktionsnedsättning, ålder eller sexuell 
läggning och undvika att segregationen 
upprepas i samband med förberedelsen, 
utarbetandet och genomförandet av det 
operativa programmet, särskilt när det 
gäller tillgång till finansiering, med hänsyn 
till behoven hos olika målgrupper som 
riskerar att drabbas av sådan 
diskriminering, särskilt kraven på att 
säkerställa tillgängligheten för personer 
med funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 414
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 3 – stycke 1 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) En beskrivning av de specifika 
åtgärderna för att främja lika möjligheter 
och förhindra varje form av diskriminering 
på grund av kön, ras, etniskt ursprung, 
religion eller övertygelse, 
funktionsnedsättning, ålder eller sexuell 
läggning i samband med förberedelsen, 
utarbetandet och genomförandet av det 
operativa programmet, särskilt när det 
gäller tillgång till finansiering, med hänsyn 
till behoven hos olika målgrupper som 
riskerar att drabbas av sådan
diskriminering, särskilt kraven på att 
säkerställa tillgängligheten för personer 
med funktionsnedsättning.

ii) En beskrivning av de specifika 
åtgärderna för att främja lika möjligheter 
och förhindra varje form av diskriminering 
på grund av kön, ras, etniskt ursprung, 
religion eller övertygelse, 
funktionsnedsättning, ålder, sexuell 
läggning eller könsidentitet i samband med 
förberedelsen, utarbetandet och 
genomförandet av det operativa 
programmet, särskilt när det gäller tillgång 
till finansiering, med hänsyn till behoven 
hos olika målgrupper som riskerar att 
drabbas av sådan diskriminering, särskilt 
kraven på att säkerställa tillgängligheten 
för personer med funktionsnedsättning.

Or. en
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Ändringsförslag 415
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 3 – stycke 1 – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) En beskrivning av de åtgärder som 
föreslås för att minska den totala 
arbetslösheten och 
ungdomsarbetslösheten, särskilt i de 
medlemsstater där nivåerna är betydligt 
högre än det europeiska genomsnittet.

Or. es

Ändringsförslag 416
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 3 – stycke 1 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) En beskrivning av hur programmet 
bidrar till att främja jämställdhet mellan 
män och kvinnor, och när så är lämpligt,
bestämmelser för att säkerställa att 
jämställdhetsperspektivet integreras både 
på program- och insatsnivå.

iii) En beskrivning av hur programmet 
bidrar till att främja jämställdhet mellan 
män och kvinnor, och bestämmelser för att 
säkerställa att jämställdhetsperspektivet 
integreras både på program- och insatsnivå, 
samt en beskrivning av de särskilda 
åtgärder som har vidtagits för att främja 
jämställdhet mellan män och kvinnor.

Or. en

Ändringsförslag 417
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 3 – stycke 1 – led iiia (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) En beskrivning av de särskilda 
åtgärder som har vidtagits för att nå EU:s 
mål att minska fattigdomen genom att 
främja social inkludering av missgynnade 
befolkningsgrupper.

Or. en

Ändringsförslag 418
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska lämna in ett yttrande 
från de nationella jämställdhetsorganen om 
de åtgärder som anges i punkterna ii och 
iii tillsammans med förslaget till operativt 
program inom målet Investering för tillväxt 
och sysselsättning.

Medlemsstaterna ska lämna in ett yttrande 
från de nationella jämställdhetsorganen 
och de partner som avses i artikel 5 a, b 
och c om de åtgärder som anges i leden i, ii 
och iii i denna punkt tillsammans med 
förslaget till operativt program inom målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning.

Or. en

Ändringsförslag 419
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska lämna in ett yttrande 
från de nationella jämställdhetsorganen om 
de åtgärder som anges i punkterna ii och iii 
tillsammans med förslaget till operativt 
program inom målet Investering för tillväxt 
och sysselsättning.

Medlemsstaterna ska vid planeringen 
samråda med och lämna in ett yttrande 
från de nationella jämställdhetsorganen om 
de åtgärder som anges i punkterna ii och iii 
tillsammans med förslaget till operativt 
program inom målet Investering för tillväxt 
och sysselsättning.
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Or. en

Ändringsförslag 420
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 88 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Fonderna får tillsammans stödja 
operativa program inom målet Investering 
för tillväxt och sysselsättning.

1. Fonderna får tillsammans stödja 
operativa program inom målet Investering 
för tillväxt, sysselsättning och social 
inkludering.

Or. de

Ändringsförslag 421
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 88 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Eruf och ESF kan komplettera varandra 
och inom en gräns på 5 % 
unionsfinansiering för varje prioriterat 
område inom ett operativt program kan de 
finansiera en del av en insats där
kostnaderna berättigar till stöd från den 
andra fonden, enligt den fondens regler 
för stödberättigande, under förutsättning att 
de är nödvändiga för att insatsen ska kunna 
genomföras på ett tillfredsställande sätt och 
att de är direkt kopplade till den.

2. Eruf och ESF kan komplettera varandra 
och finansiera utvecklingen av 
mikroregioner på landsbygden och 
förortsområden för förnyelse som är 
förtecknade i enlighet med artikel 87.2 c, 
där integrerade program är centrala, 
nödvändiga och funktionella. I detta fall 
berättigar kostnaderna till stöd från båda 
fonderna, enligt dessa fonders regler för 
stödberättigande, under förutsättning att de 
är nödvändiga för att den integrerade
insatsen ska kunna genomföras på ett 
tillfredsställande sätt och att de är direkt 
kopplade till den.

Or. en
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Ändringsförslag 422
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 88 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Eruf och ESF kan komplettera varandra 
och inom en gräns på 5 %
unionsfinansiering för varje prioriterat 
område inom ett operativt program kan de 
finansiera en del av en insats där 
kostnaderna berättigar till stöd från den 
andra fonden, enligt den fondens regler för 
stödberättigande, under förutsättning att de 
är nödvändiga för att insatsen ska kunna 
genomföras på ett tillfredsställande sätt och 
att de är direkt kopplade till den.

2. Eruf och ESF kan komplettera varandra 
och inom en gräns på 10 % 
unionsfinansiering i de fall som avses i 
artikel 87.1 b (ny) och 20 % 
unionsfinansiering i de fall som avses i 
artikel 87.1 c (ny) för varje prioriterat 
område inom ett operativt program kan de 
finansiera en del av en insats där 
kostnaderna berättigar till stöd från den 
andra fonden, enligt den fondens regler för 
stödberättigande, under förutsättning att de 
är nödvändiga för att insatsen ska kunna 
genomföras på ett tillfredsställande sätt och 
att de är direkt kopplade till den.

Or. en

Ändringsförslag 423
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 88 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Eruf och ESF kan komplettera varandra 
och inom en gräns på 5 %
unionsfinansiering för varje prioriterat 
område inom ett operativt program kan de 
finansiera en del av en insats där 
kostnaderna berättigar till stöd från den 
andra fonden, enligt den fondens regler för 
stödberättigande, under förutsättning att de 
är nödvändiga för att insatsen ska kunna 
genomföras på ett tillfredsställande sätt och 
att de är direkt kopplade till den.

2. Eruf och ESF kan komplettera varandra 
och inom en gräns på 10 %
unionsfinansiering för varje prioriterat 
område inom ett operativt program kan de 
finansiera en del av en insats där 
kostnaderna berättigar till stöd från den 
andra fonden, enligt den fondens regler för 
stödberättigande, under förutsättning att de 
är nödvändiga för att insatsen ska kunna 
genomföras på ett tillfredsställande sätt och 
att de är direkt kopplade till den.
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Or. en

Ändringsförslag 424
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 88 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Eruf och ESF kan komplettera varandra 
och inom en gräns på 5 %
unionsfinansiering för varje prioriterat 
område inom ett operativt program kan de 
finansiera en del av en insats där 
kostnaderna berättigar till stöd från den 
andra fonden, enligt den fondens regler för 
stödberättigande, under förutsättning att de 
är nödvändiga för att insatsen ska kunna 
genomföras på ett tillfredsställande sätt och 
att de är direkt kopplade till den.

2. Eruf och ESF kan komplettera varandra 
och inom en gräns på 1 %
unionsfinansiering för varje prioriterat 
område inom ett operativt program kan de 
finansiera en del av en insats där
kostnaderna berättigar till stöd från den 
andra fonden, enligt den fondens regler för 
stödberättigande, under förutsättning att de 
är nödvändiga för att insatsen ska kunna 
genomföras på ett tillfredsställande sätt och 
att de är direkt kopplade till den.

Or. es

Ändringsförslag 425
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 91 – punkt 1 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) En miljökonsekvensbeskrivning där 
hänsyn tas till behovet av begränsning av 
och anpassning till klimatförändringar 
samt motståndskraft mot katastrofer.

f) En miljökonsekvensbeskrivning där 
hänsyn tas till behovet av begränsning av 
och anpassning till klimatförändringar,
motståndskraft mot katastrofer och social 
inverkan, med beaktande av bidraget till 
social inkludering.

Or. en
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Ändringsförslag 426
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 91 – punkt 1 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) En miljökonsekvensbeskrivning där 
hänsyn tas till behovet av begränsning av 
och anpassning till klimatförändringar samt 
motståndskraft mot katastrofer.

f) En miljökonsekvensbeskrivning där 
hänsyn tas till behovet av begränsning av 
och anpassning till klimatförändringar samt 
motståndskraft mot katastrofer och där 
hänsyn även tas till sociala konsekvenser 
med beaktande av vinsterna i fråga om 
sammanhållning och utveckling.

Or. es

Ändringsförslag 427
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 95 – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En analys av de utvecklingsbehov och 
mål som motiverar handlingsplanen, med 
beaktande av målen i de operativa 
programmen och, om tillämpligt, de 
nationella rekommendationerna, de 
allmänna riktlinjerna för 
medlemsstaternas och unionens 
ekonomiska politik i enlighet med artikel 
121.2 i fördraget samt de 
rådsrekommendationer som 
medlemsstaterna ska ta hänsyn till i sin 
sysselsättningspolitik, i enlighet med 
artikel 148.4 i fördraget.

1. En analys av de utvecklingsbehov och 
mål som motiverar handlingsplanen, med 
beaktande av målen i de operativa 
programmen.

Or. en

Ändringsförslag 428
Elisabeth Schroedter
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Förslag till förordning
Del 3 – artikel 95 – punkt 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. En analys av hur den gemensamma 
handlingsplanen bidrar till att främja 
jämställdhet mellan män och kvinnor och 
förebygga diskriminering.

6. En analys av hur den gemensamma 
handlingsplanen bidrar till att främja 
jämställdhet mellan män och kvinnor och 
förebygga diskriminering i enlighet med 
artikel 7.

Or. en

Ändringsförslag 429
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 95 – punkt 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. En analys av hur den gemensamma 
handlingsplanen bidrar till att främja 
hållbar utveckling, i förekommande fall.

7. En analys av hur den gemensamma 
handlingsplanen bidrar till att främja 
hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 430
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 95 – punkt 1 – led 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. de åtgärder som vidtagits eller 
planerats för att engagera de parter som 
avses i artikel 5 i utformningen, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av den gemensamma 
handlingsplanen, som en del av eller 
genom övervakningskommittén,
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Or. en

Ändringsförslag 431
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 97 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Granska framstegen när det gäller att 
uppnå delmål och mål när det gäller utfall 
och resultat av den gemensamma 
handlingsplanen.

a) Granska framstegen när det gäller att 
uppnå delmål och mål när det gäller utfall 
och resultat av den gemensamma 
handlingsplanen, och vidarebefordra 
resultaten till övervakningskommittén.

Or. en

Ändringsförslag 432
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 97 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bedöma och godkänna förslag om 
ändring av den gemensamma 
handlingsplanen, för att ta hänsyn till 
eventuella problem som påverkar 
resultaten.

b) Bedöma och godkänna förslag om 
ändring av den gemensamma 
handlingsplanen, för att ta hänsyn till 
eventuella problem som påverkar 
resultaten, och vidarebefordra resultaten 
till övervakningskommittén.

Or. en

Ändringsförslag 433
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 99 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När en strategi för stadsutveckling eller 
en annan territoriell strategi eller pakt 
enligt definitionen i artikel 12.1 i 
förordning … [ESF] kräver ett integrerat 
tillvägagångssätt med investeringar inom 
mer än ett prioriterat område inom ett eller 
flera operativa program ska åtgärden 
genomföras i form av en integrerad 
territoriell investering.

1. När en strategi för stads- eller 
landsbygdsutveckling eller pakt enligt 
definitionen i artikel 12.1 i förordning … 
[ESF] kräver ett integrerat 
tillvägagångssätt med investeringar inom 
mer än ett prioriterat område inom ett eller 
flera operativa program ska åtgärden 
genomföras i form av en integrerad 
territoriell investering.

Or. en

Ändringsförslag 434
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 99 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När en strategi för stadsutveckling eller 
en annan territoriell strategi eller pakt 
enligt definitionen i artikel 12.1 i 
förordning … [ESF] kräver ett integrerat 
tillvägagångssätt med investeringar inom 
mer än ett prioriterat område inom ett eller 
flera operativa program ska åtgärden 
genomföras i form av en integrerad 
territoriell investering.

1. När en strategi för stadsutveckling, 
landsbygdsutveckling eller en annan 
territoriell strategi eller pakt enligt 
definitionen i artikel 12.1 i förordning … 
[ESF] kräver ett integrerat 
tillvägagångssätt med investeringar inom 
mer än ett prioriterat område inom ett eller 
flera operativa program ska åtgärden 
genomföras i form av en integrerad 
territoriell investering.

Or. es

Ändringsförslag 435
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 99 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När en strategi för stadsutveckling eller 
en annan territoriell strategi eller pakt 
enligt definitionen i artikel 12.1 i 
förordning … [ESF] kräver ett integrerat 
tillvägagångssätt med investeringar inom 
mer än ett prioriterat område inom ett 
eller flera operativa program ska åtgärden 
genomföras i form av en integrerad 
territoriell investering.

1. När en strategi för stadsutveckling eller 
en annan territoriell strategi eller pakt 
enligt definitionen i artikel 12.1 i 
förordning … [ESF] kräver ett sådant 
integrerat tillvägagångssätt som avses i 
artikel 87.1 b (ny), c (ny) eller d (ny) med 
investeringar inom ett eller flera 
prioriterade områden inom ett eller flera 
operativa program ska åtgärden 
genomföras i form av en integrerad 
territoriell investering.

Or. en

Ändringsförslag 436
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 99 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Inom de relevanta operativa 
programmen ska man fastställa vilka 
integrerade territoriella investeringar som 
planeras och ange ett preliminärt finansiellt 
anslag från varje prioriterat område till
varje integrerad territoriell investering.

2. Inom de relevanta operativa 
programmen ska man fastställa vilka 
integrerade territoriella investeringar som 
planeras och ange ett preliminärt finansiellt 
anslag inom varje prioriterat område eller 
inom det prioriterade område som ingår i 
en planerad integrerad territoriell 
investering.

Or. en

Ändringsförslag 437
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 100 – punkt 1 – led fa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) åtgärder för att bekämpa fattigdom 
och för att främja social inkludering av 
missgynnade befolkningsgrupper,

Or. en

Ändringsförslag 438
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 100 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) åtgärder för att bekämpa fattigdom 
och för att främja social inkludering av 
missgynnade befolkningsgrupper,

Or. en

Ändringsförslag 439
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 100 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) åtgärder för att förbättra den 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen och särskilt åtgärder 
som syftar till att minska arbetslösheten i 
synnerhet i de länder där arbetslösheten 
är betydligt högre än det europeiska 
genomsnittet,

Or. es
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Ändringsförslag 440
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 100 – punkt 1 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) åtgärder för att bekämpa fattigdom 
och främja social inkludering,

Or. es

Ändringsförslag 441
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 100 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) finansieringsinstrument. i) genomförandet av 
finansieringsinstrument.

Or. en

Ändringsförslag 442
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 100 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Utvärderingsplanen för det operativa 
programmet och eventuella ändringar av 
planen.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 443
Sergio Gutiérrez Prieto
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Förslag till förordning
Del 3 – artikel 101 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 april 2016 och senast den 
30 april under de efterföljande åren fram 
till och med 2022 ska medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 44.1 lämna in en 
årsrapport till kommissionen Den rapport 
som lämnas in 2016 ska omfatta 
budgetåren 2014–2015 samt perioden från 
startdatumet för utgifternas 
stödberättigande och till och med den 
31 december 2013.

1. Senast den 30 juni 2016 och senast den 
30 juni under de efterföljande åren fram till 
och med 2022 ska medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 44.1 lämna in en 
årsrapport till kommissionen. Den rapport 
som lämnas in 2016 ska omfatta 
budgetåren 2014–2015 samt perioden från 
startdatumet för utgifternas 
stödberättigande och till och med den 
31 december 2013.

Or. es

Ändringsförslag 444
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 101 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Framsteg när det gäller genomförandet 
av det integrerade tillvägagångssättet för 
territoriell utveckling, inklusive hållbar 
stadsutveckling och lokalt ledd utveckling 
inom det operativa programmet.

a) Framsteg när det gäller genomförandet 
av det integrerade tillvägagångssättet för 
territoriell utveckling, inklusive hållbar 
stads- och landsbygdsutveckling och lokalt 
ledd utveckling inom det operativa 
programmet.

Or. en

Ändringsförslag 445
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 101 – punkt 3 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Framsteg när det gäller genomförandet 
av det integrerade tillvägagångssättet för 
territoriell utveckling, inklusive hållbar 
stadsutveckling och lokalt ledd utveckling 
inom det operativa programmet.

a) Framsteg när det gäller genomförandet 
av det integrerade tillvägagångssättet för 
territoriell utveckling, inklusive hållbar 
stads- och landsbygdsutveckling och lokalt 
ledd utveckling inom det operativa 
programmet.

Or. es

Ändringsförslag 446
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 101 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) De särskilda åtgärder som vidtagits för 
att såväl främja jämställdhet mellan män 
och kvinnor som förhindra diskriminering, 
inklusive tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning och de bestämmelser 
som införts för att säkerställa att 
jämställdhetsperspektivet integreras i det 
operativa programmet och insatserna.

e) De särskilda åtgärder som vidtagits för 
att såväl främja jämställdhet mellan män 
och kvinnor som förhindra diskriminering, 
inklusive tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning och de bestämmelser 
som införts för att säkerställa att 
jämställdhetsperspektivet integreras i det 
operativa programmet och insatserna, samt 
de särskilda åtgärder som har vidtagits för 
att bekämpa fattigdom och främja social 
inkludering av utsatta 
befolkningsgrupper.

Or. en

Ändringsförslag 447
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 101 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) De särskilda åtgärder som vidtagits för e) De särskilda åtgärder som vidtagits för 
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att såväl främja jämställdhet mellan män 
och kvinnor som förhindra diskriminering, 
inklusive tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning och de bestämmelser 
som införts för att säkerställa att 
jämställdhetsperspektivet integreras i det 
operativa programmet och insatserna.

att såväl främja jämställdhet mellan män 
och kvinnor som förhindra diskriminering, 
inklusive tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning och de bestämmelser 
som införts för att säkerställa att 
jämställdhetsperspektivet integreras i det 
operativa programmet och insatserna, samt 
de särskilda åtgärder som har vidtagits för 
att bekämpa fattigdom och främja social 
inkludering av utsatta 
befolkningsgrupper.

Or. en

Ändringsförslag 448
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 101 – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Framsteg när det gäller genomförandet 
av åtgärder för att tackla de särskilda 
behoven i områden med störst fattigdom 
eller hos målgrupper som är särskilt utsatta 
för diskriminering eller utestängning, med 
särskilt beaktande av marginaliserade 
befolkningsgrupper, och om lämpligt, de 
ekonomiska medel som använts.

i) Framsteg när det gäller genomförandet 
av åtgärder för att tackla de regionala 
demografiska utmaningarna och de 
särskilda behoven i områden med störst 
fattigdom eller hos målgrupper som är 
särskilt utsatta för diskriminering eller 
utestängning, med särskilt beaktande av 
marginaliserade befolkningsgrupper, och 
om lämpligt, de ekonomiska medel som 
använts.

Or. en

Ändringsförslag 449
Marian Harkin

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 101 – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Framsteg när det gäller genomförandet i) Framsteg när det gäller genomförandet 
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av åtgärder för att tackla de särskilda 
behoven i områden med störst fattigdom 
eller hos målgrupper som är särskilt utsatta 
för diskriminering eller utestängning, med 
särskilt beaktande av marginaliserade 
befolkningsgrupper, och om lämpligt, de 
ekonomiska medel som använts.

av åtgärder för att tackla de särskilda 
behoven i områden med störst fattigdom 
eller hos målgrupper som är särskilt utsatta 
för diskriminering eller utestängning, med 
särskilt beaktande av marginaliserade 
befolkningsgrupper, och de ekonomiska 
medel som använts.

Or. en

Ändringsförslag 450
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 102 – punkt 29 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I övervakningssyfte ska 
förvaltningsmyndigheten senast den 
31 januari, den 30 april, den 31 juli och 
den 31 oktober för vart och ett av de 
operativa programmen, och efter prioriterat 
område, på elektronisk väg överlämna 
följande uppgifter till kommissionen:

1. I övervakningssyfte ska 
förvaltningsmyndigheten senast den 
31 januari och den 31 juli för vart och ett 
av de operativa programmen, och efter 
prioriterat område, på elektronisk väg 
överlämna följande uppgifter till 
kommissionen:

Or. es

Ändringsförslag 451
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 102 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I övervakningssyfte ska 
förvaltningsmyndigheten senast den 
31 januari, den 30 april, den 31 juli och 
den 31 oktober för vart och ett av de 
operativa programmen, och efter prioriterat 
område, på elektronisk väg överlämna 
följande uppgifter till kommissionen:

1. I övervakningssyfte ska 
förvaltningsmyndigheten senast den 
30 april och den 31 oktober för vart och ett 
av de operativa programmen, och efter 
prioriterat område, på elektronisk väg 
överlämna följande uppgifter till 
kommissionen:
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Or. en

Ändringsförslag 452
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 102 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De sammanlagda offentliga 
stödberättigande kostnaderna för kontrakt 
eller andra rättsliga åtaganden som 
stödmottagarna ingått i samband med 
genomförandet av de insatser som valts ut 
för stöd.

b) De sammanlagda offentliga 
stödberättigande kostnaderna för kontrakt.

Or. es

Ändringsförslag 453
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 102 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Överföringen den 31 januari ska 
dessutom innehålla ovannämnda 
uppgifter uppdelade efter insatskategori. 
Överföringen ska anses uppfylla kraven 
för inlämning av ekonomiska uppgifter 
som avses i artikel 44.2.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 454
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 102 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En prognos för vilka belopp 
medlemsstaterna förväntas ansöka om 
utbetalning under innevarande och 
påföljande budgetår ska åtfölja 
överföringar som görs senast den 
31 januari och den 31 juli.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 455
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 104 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förvaltningsmyndigheten ska utarbeta 
en utvärderingsplan för varje operativt 
program. Utvärderingsplanen ska läggas 
fram vid övervakningskommitténs första 
möte. Om en enskild 
övervakningskommitté ansvarar för mer än 
ett operativt program får en 
utvärderingsplan omfatta alla de berörda 
operativa programmen.

1. Förvaltningsmyndigheten ska utarbeta 
en utvärderingsplan för varje operativt 
program. Utvärderingsplanen ska läggas 
fram vid slutet av 2014. Om en enskild 
övervakningskommitté ansvarar för mer än 
ett operativt program får en 
utvärderingsplan omfatta alla de berörda 
operativa programmen.

Or. es

Ändringsförslag 456
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 105 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Informera allmänheten om tidsramar 
för programmering och förväntade 
tidsramar för alla berörda offentliga 
samrådsförfaranden i samtliga skeden av 
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utformningen av partnerskapsavtalet och 
programmen.

Or. en

Ändringsförslag 457
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 105 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. EU-institutionerna och 
rådgivningsorganen ska organisera 
verksamhet som ökar medvetenheten, i 
syfte att förklara hur 
sammanhållningspolitiken fungerar.

Or. en

Ändringsförslag 458
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 109 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det tekniska stödet ska utgöra ett 
prioriterat område som finansieras via en
enda fond, inom ett operativt program eller 
ett särskilt operativt program.

2. Det tekniska stödet ska utgöra en del av 
ett prioriterat område eller ett prioriterat 
område inom ett operativt program eller ett 
särskilt operativt program.

Or. en

Ändringsförslag 459
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 110 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I kommissionens beslut om antagande av 
ett operativt program ska 
samfinansieringssatsen och det maximala 
stödbeloppet från fonderna fastställas för 
varje prioriterat område.

1. I kommissionens beslut om antagande av 
ett operativt program ska 
samfinansieringssatsen och det maximala 
stödbeloppet från varje fond fastställas för 
varje prioriterat område.

Or. en

Ändringsförslag 460
Sari Essayah

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 110 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) 85 % för Sammanhållningsfonden, (a) 75 % för Sammanhållningsfonden,

Or. fi

Ändringsförslag 461
Sari Essayah

Förslag till förordning
Del 3 – 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,

utgår

Or. fi
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Ändringsförslag 462
Sari Essayah

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 110 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) 80 % för de mindre utvecklade 
regioner i medlemsstaterna som inte avses 
i led b och som är berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfondens
övergångsordning den 1 januari 2014,

utgår

Or. fi

Ändringsförslag 463
Sari Essayah

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 110 – punkt 3 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) 75 % för de mindre utvecklade regioner 
i medlemsstaterna som inte avses i leden b 
eller c och för alla regioner vars BNP per 
capita för perioden 2007–2013 var lägre än 
75 % av genomsnittet i EU-25 för 
referensperioden men vars BNP per capita 
ligger över 75 % av genomsnittlig BNP i 
EU-27,

(d) 75 % för de mindre utvecklade regioner 
i medlemsstaterna och för alla regioner 
vars BNP per capita för perioden 2007–
2013 var lägre än 75 % av genomsnittet i 
EU-25 för referensperioden men vars BNP 
per capita ligger över 75 % av 
genomsnittlig BNP i EU-27,

Or. fi

Ändringsförslag 464
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 110 – punkt 3 – stycke 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) 75 % för de mindre utvecklade regioner 
i medlemsstaterna som inte avses i leden b 
eller c och för alla regioner vars BNP per 
capita för perioden 2007–2013 var lägre än 
75 % av genomsnittet i EU-25 för 
referensperioden men vars BNP per capita 
ligger över 75 % av genomsnittlig BNP i 
EU-27,

d) 85 % för de mindre utvecklade regioner 
i medlemsstaterna som inte avses i leden b 
eller c och för alla regioner vars BNP per 
capita för perioden 2007–2013 var lägre än 
75 % av genomsnittet i EU-25 för 
referensperioden men vars BNP per capita 
ligger över 75 % av genomsnittlig BNP i 
EU-27,

Or. en

Motivering

I syfte att garantera effektiv användning och bättre utnyttjande av EU-medlen bör regioner 
vars BNP per capita för perioden 2007–2013 var lägre än 75 % av genomsnittlig BNP i EU-
25 och som nu är stödberättigande inom kategorin övergångsregioner eller mer utvecklade 
regioner ha högre samfinansieringskvot.

Ändringsförslag 465
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 110 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samfinansieringssatsen för varje prioriterat 
område för operativa program inom målet 
Europeiskt territoriellt samarbete får utgöra 
högst 75 %.

Samfinansieringssatsen för varje prioriterat 
område för operativa program inom målet 
Europeiskt territoriellt samarbete får utgöra 
högst 85 %.

Or. en

Ändringsförslag 466
Sari Essayah

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 110 – punkt 4 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samfinansieringssatsen för 
tilläggsanslagen i enlighet med 
artikel 84.1 e får utgöra högst 50 %.

Samfinansieringssatsen för 
tilläggsanslagen i enlighet med 
artikel 84.1 e får utgöra högst 75 %.

Or. fi

Ändringsförslag 467
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 111 – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det prioriterade områdets betydelse för 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla, med beaktande av de 
särskilda klyftor som måste överbryggas.

1. Det prioriterade områdets betydelse för 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla, med beaktande av de 
särskilda klyftorna och målen för 
flaggskeppsinitiativen inom denna 
strategi.

Or. en

Ändringsförslag 468
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 111 – punkt 1 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Åtgärder för att minska fattigdom och 
för att främja social inkludering av 
utsatta befolkningsgrupper, särskilt 
genom integrerade tillvägagångssätt för 
aktiv inkludering. 

Or. en



PE489.560v02-00 184/211 AM\903982SV.doc

SV

Ändringsförslag 469
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 111 – punkt 1 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Åtgärder för att minska fattigdom och 
för att främja social inkludering av 
utsatta befolkningsgrupper, särskilt 
genom integrerade tillvägagångssätt för 
aktiv inkludering. 

Or. en

Ändringsförslag 470
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 111 – punkt 1 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a) Det prioriterade områdets betydelse 
för att minska den totala arbetslösheten 
och ungdomsarbetslösheten, särskilt i de 
medlemsstater där nivåerna är betydligt 
högre än det europeiska genomsnittet.

Or. es

Ändringsförslag 471
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 111 – punkt 1 – led 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b) Det prioriterade områdets betydelse 
för att bidra till att främja social 
inkludering och fattigdomsminskning.
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Or. es

Ändringsförslag 472
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 111 – punkt 1 – led 4 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Andra områden med stora 
demografiska nackdelar. 

Or. en

Ändringsförslag 473
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 113 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaten eller 
förvaltningsmyndigheten får anförtro 
förvaltningen av en del av ett operativt 
program till ett förmedlande organ genom 
ett skriftligt avtal mellan det förmedlande 
organet och medlemsstaten eller 
förvaltningsmyndigheten (nedan kallat ett 
samlat bidrag). Det förmedlande organet 
ska lämna garantier för sin solvens och sin 
kompetens inom det berörda området samt 
inom administrativ och ekonomisk 
förvaltning.

7. Medlemsstaten eller 
förvaltningsmyndigheten får anförtro 
förvaltningen av en del av ett operativt 
program till ett förmedlande organ genom 
ett skriftligt avtal mellan det förmedlande 
organet och medlemsstaten eller 
förvaltningsmyndigheten (nedan kallat ett 
samlat bidrag), inbegripet lokala 
myndigheter, regionala utvecklingsorgan 
eller icke-statliga organisationer. I syfte 
att underlätta tillgången till 
strukturfonderna för små icke-statliga 
organisationer ska 
förvaltningsmyndigheten främja 
användning av mindre skräddarsydda 
samlade bidrag. Det förmedlande organet 
ska lämna garantier för sin solvens och sin 
kompetens inom det berörda området samt 
inom administrativ och ekonomisk 
förvaltning.
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Or. en

Ändringsförslag 474
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 113 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaten eller 
förvaltningsmyndigheten får anförtro 
förvaltningen av en del av ett operativt 
program till ett förmedlande organ genom 
ett skriftligt avtal mellan det förmedlande 
organet och medlemsstaten eller 
förvaltningsmyndigheten (nedan kallat ett 
samlat bidrag). Det förmedlande organet 
ska lämna garantier för sin solvens och sin 
kompetens inom det berörda området samt 
inom administrativ och ekonomisk 
förvaltning.

7. Medlemsstaten eller 
förvaltningsmyndigheten får anförtro 
förvaltningen av en del av ett operativt 
program till ett förmedlande organ genom 
ett skriftligt avtal mellan det förmedlande 
organet och medlemsstaten eller 
förvaltningsmyndigheten (nedan kallat ett 
samlat bidrag). I syfte att underlätta 
tillgången till strukturfonderna för små 
icke-statliga organisationer ska 
medlemsstaterna främja användning av 
mindre skräddarsydda samlade bidrag.
Det förmedlande organet ska lämna 
garantier för sin solvens och sin kompetens 
inom det berörda området samt inom 
administrativ och ekonomisk förvaltning.

Or. en

Ändringsförslag 475
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 114 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Stödja övervakningskommitténs arbete 
och förse den med de uppgifter den 
behöver för att utföra arbetet, särskilt 
uppgifter om framsteg när det gäller det 
operativa programmets måluppfyllelse, 
ekonomiska uppgifter och uppgifter om 
indikatorer och delmål.

a) Stödja övervakningskommitténs arbete, 
och framför allt se till att de partner som 
avses i artikel 5 a, b och c har nödvändig 
kapacitet för att delta i utformningen, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av partnerskapsavtalet och 
programmen i enlighet med den 
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europeiska uppförandekod som avses i 
artikel 5.3, och förse 
övervakningskommittén med de uppgifter 
den behöver för att utföra arbetet, särskilt 
uppgifter om framsteg när det gäller det 
operativa programmets måluppfyllelse, 
ekonomiska uppgifter och uppgifter om 
indikatorer och delmål.

Or. en

Ändringsförslag 476
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 114 – punkt 3 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Utarbeta och, när de är godkända, 
tillämpa lämpliga urvalsförfaranden och 
kriterier som

a) Tillsammans med 
övervakningskommittén utarbeta och, när 
de är godkända, tillämpa lämpliga 
urvalsförfaranden och kriterier som

Or. en

Ändringsförslag 477
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 117

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår

Or. fr

Ändringsförslag 478
Sari Essayah
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Förslag till förordning
Del 3 – artikel 117 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ackrediteringsorganet ska anta ett 
formellt beslut om att ackreditera de 
förvaltningsmyndigheter och 
attesteringsmyndigheter som uppfyller de 
ackrediteringskrav som kommissionen 
fastställt genom delegerade akter i enlighet 
med artikel 142.

1. Medlemsstaten ska anta ett formellt 
beslut om att ackreditera de 
förvaltningsmyndigheter och 
attesteringsmyndigheter som uppfyller de 
ackrediteringskrav som kommissionen 
fastställt genom delegerade akter i enlighet 
med artikel 142.

Or. fi

Ändringsförslag 479
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 127 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska frigöra den del av ett 
belopp som beräknats i enlighet med andra 
stycket för ett operativt program som inte 
har använts för utbetalning av inledande 
och årlig förfinansiering, mellanliggande 
betalningar och årssaldo senast den 
31 december det andra året efter det år då 
budgetåtagandet för programmet gjordes, 
eller för vilken en betalningsansökan i 
enlighet med artikel 121 inte har lämnats in 
i enlighet med artikel 126.

Kommissionen ska frigöra den del av ett 
belopp som beräknats i enlighet med andra 
stycket för ett operativt program som inte 
har använts för utbetalning av inledande 
och årlig förfinansiering, mellanliggande 
betalningar och årssaldo senast den 
31 december det tredje året efter det år då 
budgetåtagandet för programmet gjordes, 
eller för vilken en betalningsansökan i 
enlighet med artikel 121 inte har lämnats in 
i enlighet med artikel 126.

Or. en

Ändringsförslag 480
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 134 – punkt 1 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Medlemsstaten har underlåtit att vidta 
de åtgärder som anges i det operativa 
programmet när det gäller att uppfylla 
förhandsvillkor.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 481
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 134 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Medlemsstaten har underlåtit att vidta 
de åtgärder som anges i det operativa 
programmet när det gäller att uppfylla 
förhandsvillkor.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 482
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 134 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Det framgår av en resultatöversyn att 
man inom ett prioriterat område inte har 
lyckats uppnå de delmål som anges i 
resultatramen.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 483
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 134 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Medlemsstaten underlåter att svara 
eller svarar på ett icke tillfredsställande 
sätt i enlighet med artikel 20.3.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 484
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 134 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Medlemsstaten underlåter att svara 
eller svarar på ett icke tillfredsställande 
sätt i enlighet med artikel 20.3.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 485
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 134 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska till förmån för 
rättssäkerheten genom delegerade akter 
utarbeta de begrepp och situationer som 
kan anses allvarliga enligt vad som 
fastställs i artikel 134.1 i denna 
förordning.

Or. es
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Ändringsförslag 486
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 136 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 för att fastställa kriterier för att 
avgöra nivån för de finansiella 
korrigeringarna.

6. Kommissionen ska ha befogenhet 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 för att kunna fastställa de fall 
som betraktas som allvarliga brister enligt 
denna artikel samt kriterier för att avgöra 
nivån för de finansiella korrigeringarna.

Or. es

Ändringsförslag 487
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 137 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om en överenskommelse nås får 
medlemsstaten återanvända berörda EU-
medel i enlighet med artikel 135.3.

Or. en

Ändringsförslag 488
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 137 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. För att göra en finansiell korrigering ska 5. För att göra en finansiell korrigering om 
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kommissionen genom genomförandeakter 
fatta beslut inom sex månader efter 
överläggningarna eller efter att ha mottagit 
kompletterande uppgifter, om 
medlemsstaten går med på att lämna in 
sådana kompletterande uppgifter efter 
överläggningarna. Kommissionen ska 
beakta alla uppgifter och synpunkter som 
framkommit under förfarandet. Om det inte 
hålls några överläggningar ska 
sexmånadersperioden börja löpa två 
månader efter dateringen av 
kommissionens inbjudan till 
överläggningar.

ingen överenskommelse nås ska 
kommissionen genom genomförandeakter 
fatta beslut inom sex månader efter 
överläggningarna eller efter att ha mottagit 
kompletterande uppgifter, om 
medlemsstaten går med på att lämna in 
sådana kompletterande uppgifter efter 
överläggningarna. Kommissionen ska 
beakta alla uppgifter och synpunkter som 
framkommit under förfarandet. Om det inte 
hålls några överläggningar ska 
sexmånadersperioden börja löpa två 
månader efter dateringen av 
kommissionens inbjudan till 
överläggningar.

Or. en

Ändringsförslag 489
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 137 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om oriktigheter som påverkar 
årsredovisningar som lämnats in till 
kommissionen upptäcks av kommissionen 
eller av Europeiska revisionsrätten ska 
den finansiella korrigeringen leda till att 
stödet från fonderna till det operativa 
programmet minskas.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 490
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 140 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Insatser för vilka de stödberättigande 
utgifterna inte överstiger 100 000 EUR ska 
inte omfattas av mer än en revision, av 
antingen revisionsmyndigheten eller 
kommissionen, för avslutandet av alla 
utgifter som berörs i enlighet med 
artikel 131. Övriga insatser ska inte 
omfattas av mer än en revision per 
räkenskapsår, av revisionsmyndigheten och 
av kommissionen, före avslutandet av alla 
utgifter som berörs i enlighet med 
artikel 131. Dessa bestämmelser ska inte 
påverka tillämpningen av punkt 4.

1. Insatser för vilka de stödberättigande 
utgifterna inte överstiger 200 000 EUR ska 
inte omfattas av mer än en revision, av 
antingen revisionsmyndigheten eller 
kommissionen, för avslutandet av alla 
utgifter som berörs i enlighet med 
artikel 131. Övriga insatser ska inte 
omfattas av mer än en revision per 
räkenskapsår, av revisionsmyndigheten och 
av kommissionen, före avslutandet av alla 
utgifter som berörs i enlighet med 
artikel 131. Dessa bestämmelser ska inte 
påverka tillämpningen av punkt 4.

Or. fr

Ändringsförslag 491
Gabriele Zimmer

Förslag till förordning
Bilaga IV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna bilaga utgår.

Or. en

Ändringsförslag 492
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 8 – underpunkt 8.1 – kolumn 3 –
strecksats 1 – understrecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– tillhandahålla individanpassade tjänster 
samt aktiva och förebyggande 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder i ett tidigt 
skede, öppna för alla arbetssökande,

– tillhandahålla individanpassade tjänster 
samt aktiva och förebyggande 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder i ett tidigt 
skede, öppna för alla arbetssökande, bland 
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annat personer från marginaliserade 
befolkningsgrupper,

Or. en

Ändringsförslag 493
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 8 – underpunkt 8.1 – kolumn 3 –
strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Arbetsmarknadstjänsterna har byggt upp 
nätverk med arbetsgivare och 
undervisning.

– Arbetsmarknadstjänsterna har byggt upp 
nätverk med arbetsgivare och 
undervisning, även sektorsövergripande.

Or. en

Ändringsförslag 494
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 8 – underpunkt 8.2 – kolumn 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8.2 Egenföretagande, sysselsättning, 
företagsamhet och nyföretagande: Att det 
finns en heltäckande strategi för 
inkluderande stöd till nyföretagande i 
enlighet med småföretagsakten, riktlinjerna 
för sysselsättningen samt de allmänna 
riktlinjerna för medlemsstaternas och 
unionens ekonomiska politik avseende 
förutsättningarna för 
sysselsättningsskapande.

8.2 Egenföretagande, sysselsättning, 
företagsamhet, nyföretagande och 
överlåtelse av företag: Att det finns en 
heltäckande strategi för inkluderande stöd 
till nyföretagande i enlighet med 
småföretagsakten, riktlinjerna för 
sysselsättningen samt de allmänna 
riktlinjerna för medlemsstaternas och 
unionens ekonomiska politik avseende 
förutsättningarna för 
sysselsättningsskapande.

Or. en
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Ändringsförslag 495
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 8 – underpunkt 8.2 – kolumn 3 –
strecksats 1 – understrecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– åtgärder för information och ökad 
medvetenhet på sekundärutbildningsnivå,

Or. en

Ändringsförslag 496
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 8 – underpunkt 8.2 – kolumn 3 –
strecksats 1 – understrecksats 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– rådgivning till och utformning av nya 
företag,

Or. en

Ändringsförslag 497
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 8 – underpunkt 8.2 – kolumn 3 –
strecksats 1 – understrecksats 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– åtgärder som syftar till utformning och 
uppföljning av överlåtelse av företag,

Or. en
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Ändringsförslag 498
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 8 – underpunkt 8.3 – kolumn 3 –
strecksats 1 – understrecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– tillhandahålla individanpassade tjänster 
samt aktiva och förebyggande 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder i ett tidigt 
skede, öppna för alla arbetssökande,

– tillhandahålla individanpassade tjänster 
samt aktiva och förebyggande 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder i ett tidigt 
skede, öppna för alla arbetssökande, bland 
annat personer från marginaliserade 
befolkningsgrupper,

Or. en

Ändringsförslag 499
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 8 – underpunkt 8.4 – kolumn 3 –
strecksats 1 – understrecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– medlemsstaten har infört åtgärder för att 
främja aktivt åldrande och för att minska 
andelen arbetstagare som går i förtida 
person.

– medlemsstaten har infört åtgärder för att 
främja aktivt åldrande.

Or. en

Ändringsförslag 500
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 9 – underpunkt 9.1 – kolumn 3 –
strecksats 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Det finns ett system för att samla in och – Det finns ett system för att samla in och 
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analysera uppgifter om avhopp från skolan 
på nationell, regional och lokal nivå vilket

analysera uppgifter, bland annat separata 
uppgifter för romer, om avhopp från 
skolan på nationell, regional och lokal nivå 
vilket

Or. en

Ändringsförslag 501
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 9 – underpunkt 9.1 – kolumn 3 –
strecksats 2 – understrecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– är särskilt inriktad på de specifika 
behoven hos grupper som löper risk att 
lämna skolan i förtid, även genom 
förebyggande av detta skeende, med 
tillgång till olika kvalitativa 
förskoleprogram, hembaserade och 
samhällsbaserade initiativ för lärande och 
gratis barnomsorg,

Or. en

Ändringsförslag 502
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 9 – underpunkt 9.1 – kolumn 3 –
strecksats 2 – understrecksats 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– undanröjer segregation och förebygger 
romska barns inskrivning vid särskilda 
skolor och i segregerade klasser, och 
främjar aktiva åtgärder för att motverka 
segregation, med särskild hänsyn till 
indirekta, kulturellt baserade hinder, till 
exempel ett icke-inkluderande skolklimat 
och psykologiska antagningstester för 
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inskrivning av barn vid traditionella 
skolor,

Or. en

Ändringsförslag 503
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 9 – underpunkt 9.1 – kolumn 3 –
strecksats 2 – understrecksats 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– är inriktad på att skapa mångfald bland 
lärarna, 

Or. en

Ändringsförslag 504
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 9 – underpunkt 9.1 – kolumn 3 –
strecksats 2 – understrecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– är sektorsövergripande samt involverar 
och samordnar alla politikområden och 
berörda parter som kan bidra till lösningar.

– är sektorsövergripande samt involverar 
och samordnar alla politikområden och 
berörda parter, bland annat inom det 
kulturella, konstnärliga och idrottsliga 
området, som kan bidra till lösningar.

Or. en

Ändringsförslag 505
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 9 – underpunkt 9.2 – kolumn 3 –
strecksats 1 – understrecksats 1 – understrecksats 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– ökad rekrytering till högre utbildning 
bland låginkomsttagare och andra 
underrepresenterade grupper,

– ökad rekrytering till högre utbildning 
bland låginkomsttagare och andra 
underrepresenterade grupper, med särskild 
inriktning på de mest utsatta grupperna,

Or. en

Ändringsförslag 506
Ramona Nicole Manescu

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 9 – underpunkt 9.2 – kolumn 3 –
strecksats 1 – understrecksats 1 – understrecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– ökad rekrytering till högre utbildning 
bland låginkomsttagare och andra 
underrepresenterade grupper,

– ökad rekrytering till högre utbildning 
bland låginkomsttagare och andra 
underrepresenterade grupper, särskilt de 
mest utsatta grupperna,

Or. en

Ändringsförslag 507
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 9 – underpunkt 9.3a (ny)

Kommissionens förslag

Tematiska 
mål

Förhandsvillkor Bedömningskriterier
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Ändringsförslag

Tematiska 
mål

Förhandsvillkor Bedömningskriterier

9.3a Yrkesutbildning: Att 
det finns nationella eller 
regionala strategier för 
en modern 
yrkesutbildning.

– Yrkesutbildning erkänns som en 
drivkraft för hållbar utveckling och 
tillväxt för alla.
– Det finns åtgärder för att förbättra 
kvaliteten och effektiviteten inom 
inledande och fortsatt yrkesutbildning.
– Det finns åtgärder för att främja 
yrkesutbildning.

Or. en

Ändringsförslag 508
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 10 – underpunkt 10.1 – kolumn 3 –
strecksats 1 – understrecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– överensstämmer med det nationella 
målet för fattigdom och social utslagning 
(enligt det nationella reformprogrammet), 
som omfattar utökade 
sysselsättningsmöjligheter för missgynnade 
grupper,

– fastställer konkreta förslag och 
offentliga politiska åtgärder som syftar till 
att uppnå det nationella målet för 
fattigdom och social utslagning (enligt det 
nationella reformprogrammet och de 
nationella sociala rapporterna), som 
omfattar utökade kvalitativa 
sysselsättningsmöjligheter för missgynnade 
grupper,

Or. en

Ändringsförslag 509
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 10 – underpunkt 10.1 – kolumn 3 –
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strecksats 1 – understrecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– överensstämmer med det nationella 
målet för fattigdom och social utslagning 
(enligt det nationella reformprogrammet), 
som omfattar utökade 
sysselsättningsmöjligheter för missgynnade 
grupper,

– fastställer konkreta förslag som syftar 
till att uppnå det nationella målet för 
fattigdom och social utslagning (enligt det 
nationella reformprogrammet och de 
nationella sociala rapporterna), som 
omfattar utökade kvalitativa 
sysselsättningsmöjligheter för missgynnade 
grupper,

Or. en

Ändringsförslag 510
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 10 – underpunkt 10.1 – kolumn 3 –
strecksats 1 – understrecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– visar att arbetsmarknadens parter och 
berörda parter är involverade i
utformningen av insatserna för aktiv 
inkludering,

– visar att arbetsmarknadens parter och 
berörda parter är involverade i alla skeden 
(programmering, genomförande och 
utvärdering) av de nationella strategierna 
för att motverka fattigdom och alla 
strategier för aktiv inkludering,

Or. en

Ändringsförslag 511
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 10 – underpunkt 10.1 – kolumn 3 –
strecksats 1 – understrecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– visar att arbetsmarknadens parter och 
berörda parter är involverade i 

– visar att arbetsmarknadens parter och 
berörda parter är involverade i alla skeden 
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utformningen av insatserna för aktiv 
inkludering,

(utformning, genomförande och 
utvärdering) av de nationella strategierna 
för att motverka fattigdom och aktiv 
inkludering,

Or. en

Ändringsförslag 512
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 10 – underpunkt 10.1 – kolumn 3 –
strecksats 1 – understrecksats 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– innehåller en omfattande strategi för att 
bekämpa fattigdom bland barn och främja 
barns välbefinnande,

Or. en

Ändringsförslag 513
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 10 – underpunkt 10.1 – kolumn 3 –
strecksats 2 – understrecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– innehåller realistiska nationella mål för 
integration av romer för att överbrygga 
klyftan till majoritetsbefolkningen, som ett 
minimum inriktade på EU:s fyra mål för 
integrering av romer i fråga om tillgång till 
utbildning, sysselsättning, vård och 
bostäder,

– innehåller realistiska nationella mål för 
integration av romer för att överbrygga 
klyftan till majoritetsbefolkningen, som ett 
minimum inriktade på EU:s fyra mål för 
integrering av romer i fråga om tillgång till 
utbildning, sysselsättning, vård och 
bostäder, vilka återspeglas i offentliga 
politiska åtgärder,

Or. en
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Ändringsförslag 514
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 10 – underpunkt 10.1 – kolumn 3 –
strecksats 2 – understrecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– överensstämmer med det nationella 
reformprogrammet,

– överensstämmer med det nationella 
reformprogrammet och de nationella 
sociala rapporterna,

Or. en

Ändringsförslag 515
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 10 – underpunkt 10.1 – kolumn 3 –
strecksats 2 – understrecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– överensstämmer med det nationella 
reformprogrammet,

– överensstämmer med det nationella 
reformprogrammet och de nationella 
sociala rapporterna,

Or. en

Ändringsförslag 516
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 10 – underpunkt 10.2 – kolumn 3 –
strecksats 1 – understrecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– innehåller samordnade åtgärder för att 
förbättra tillgången till hälsotjänster av hög 
kvalitet,

– innehåller samordnade åtgärder för att 
förbättra tillgången till hälsotjänster av hög 
kvalitet som är överkomliga och kulturellt 
anpassade och som syftar till att motverka 
de sociala faktorer som är avgörande för 
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ojämlikhet i hälsa,

Or. en

Ändringsförslag 517
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 10 – underpunkt 10.2 – kolumn 3 –
strecksats 1 – understrecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– innehåller samordnade åtgärder för att 
förbättra tillgången till hälsotjänster av hög 
kvalitet,

– innehåller samordnade åtgärder för att 
förbättra tillgången till hälsotjänster av hög 
kvalitet som är överkomliga och som 
syftar till att motverka de sociala faktorer 
som är avgörande för ojämlikhet i hälsa,

Or. en

Ändringsförslag 518
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 10 – underpunkt 10.2 – kolumn 3 –
strecksats 1 – understrecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– är särskilt inriktad på de specifika 
behoven hos marginaliserade 
befolkningsgrupper såsom romer,

Or. en

Ändringsförslag 519
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 10 – underpunkt 10.2 – kolumn 3 –
strecksats 1 – understrecksats 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– har ett system för övervakning och 
översyn.

– har ett system för övervakning och 
översyn med lämpliga budgetresurser.

Or. en

Ändringsförslag 520
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 10 – underpunkt 10.2 – kolumn 3 –
strecksats 1 – understrecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– garanterar att det lokala och civila 
samhällets liksom regionala och 
nationella myndigheters perspektiv 
inbegrips i planering, genomförande, 
övervakning och utvärdering av politik 
och program,

Or. en

Ändringsförslag 521
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 11 – kolumn 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Att förbättra den institutionella 
kapaciteten och effektiviteten hos den 
offentliga förvaltningen
(artikel 9.11)

11. Att förbättra den institutionella 
kapaciteten och effektiviteten samt 
delaktigheten hos den offentliga 
förvaltningen, och främja 
kapacitetsuppbyggnad hos 
arbetsmarknadens parter, icke-statliga 
organisationer, regionala och lokala 
myndigheter samt andra berörda parter, i 
synnerhet de partner som avses i artikel 5 
i förordning (EU) nr [grundförordning 
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…]
(artikel 9.11)

Or. en

Ändringsförslag 522
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 11 – kolumn 3 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Det finns en strategi som ska 
effektivisera medlemsstaternas förvaltning 
och som håller på att genomföras. Strategin 
omfattar

– Det finns en strategi som ska 
effektivisera medlemsstaternas regionala 
och lokala förvaltning och som håller på 
att genomföras. Strategin omfattar

Or. en

Ändringsförslag 523
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 11 – kolumn 3 – strecksats 1 –
understrecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– en analys och strategisk planering av 
juridiska, organisatoriska och processuella 
reformer,

– en analys och strategisk planering av 
juridiska, organisatoriska, 
offentligpolitiska och processuella 
reformer,

Or. en

Ändringsförslag 524
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 11 – kolumn 3 – strecksats 1 –
understrecksats 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– sysselsättning av personer från 
marginaliserade befolkningsgrupper inom 
den offentliga sektorn,

Or. en

Ändringsförslag 525
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 11 – kolumn 3 – strecksats 1 –
understrecksats 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– strategier för att göra 
partnerskapsprincipen verkningsfull, 
bland annat genom ett finansiellt koncept 
för tillräcklig kapacitetsuppbyggnad hos 
de partner som avses i artikel 5.1 a, b och 
c,

Or. en

Ändringsförslag 526
Marian Harkin

Förslag till förordning
Bilaga IV – Allmänna förhandsvillkor – punkt 1 – kolumn 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att det finns en mekanism för 
verkningsfullt genomförande och 
tillämpning av direktiv 2000/78/EG av den 
27 november 2000 om inrättande av en 
allmän ram för likabehandling i arbetslivet 
och direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 
2000 om genomförandet av principen om 
likabehandling av personer oavsett deras 
ras eller etniska ursprung.

Att det finns en mekanism för 
verkningsfullt genomförande och 
tillämpning av direktiv 2000/78/EG av den 
27 november 2000 om inrättande av en 
allmän ram för likabehandling i arbetslivet 
och direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 
2000 om genomförandet av principen om 
likabehandling av personer oavsett deras 
ras eller etniska ursprung, samt andra 
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internationella åtaganden för att 
motverka diskriminering, till exempel FN-
konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning (artikel 5).

Or. en

Ändringsförslag 527
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Bilaga IV – Allmänna förhandsvillkor – punkt 1 – kolumn 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att det finns en mekanism för 
verkningsfullt genomförande och 
tillämpning av direktiv 2000/78/EG av den 
27 november 2000 om inrättande av en 
allmän ram för likabehandling i arbetslivet 
och direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 
2000 om genomförandet av principen om 
likabehandling av personer oavsett deras 
ras eller etniska ursprung.

Att det finns en mekanism för 
verkningsfullt genomförande och 
tillämpning av direktiv 2000/78/EG av den 
27 november 2000 om inrättande av en 
allmän ram för likabehandling i arbetslivet 
och direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 
2000 om genomförandet av principen om 
likabehandling av personer oavsett deras 
ras eller etniska ursprung, samt artikel 5 i 
FN-konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 528
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Bilaga IV – Allmänna förhandsvillkor – punkt 1 – kolumn 3 – strecksats 1 –
understrecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– en strategi för utbildning och 
informationsspridning för personal som 
berörs av fondernas genomförande,

– ett inrättande av en enhet för lika 
möjligheter med lämplig kapacitet och 
befogenhet att garantera lika möjligheter, 
och en strategi för utbildning och 
informationsspridning för personal som 
berörs av fondernas genomförande,
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Or. en

Ändringsförslag 529
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Bilaga IV – Allmänna förhandsvillkor – punkt 1 – kolumn 3 – strecksats 1 –
understrecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– system för att samla in separata 
uppgifter för romer, personer med 
funktionsnedsättning, kvinnor, ungdomar 
och äldre, i syfte att använda dessa till 
övervakning och utvärdering,

Or. en

Ändringsförslag 530
Ramona Nicole Manescu

Förslag till förordning
Bilaga IV – Allmänna förhandsvillkor – punkt 2 – kolumn 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att det finns en strategi för främjande av 
jämställdhet och en mekanism för 
verkningsfullt genomförande av den. 

Att det finns en strategi för främjande av 
jämställdhet och en mekanism för 
verkningsfullt genomförande av den 
genom särskilda jämställdhetsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 531
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Bilaga IV – Allmänna förhandsvillkor – punkt 3 – kolumn 3 – strecksats 1 –
understrecksats 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– genomförande av åtgärder i enlighet med 
artikel 9 i FN-konventionen för att 
förebygga, kartlägga och undanröja hinder 
för tillgängligheten för personer med 
funktionsnedsättning,

– genomförande av åtgärder i enlighet med 
artikel 9 i FN-konventionen för att 
förebygga, kartlägga och undanröja hinder 
för tillgängligheten för personer med 
funktionsnedsättning inom alla domäner, 
inbegripet infrastruktur, tjänster och 
varor,

Or. en

Ändringsförslag 532
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Bilaga IV – Allmänna förhandsvillkor – punkt 3 – kolumn 3 – strecksats 1 –
understrecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– institutionella former för genomförande 
och övervakning av FN-konventionen i 
enlighet med artikel 33 i konventionen,

– institutionella former för genomförande 
och övervakning av FN-konventionen i 
enlighet med artikel 33 i konventionen och 
delaktighet av organisationer som 
företräder personer med 
funktionsnedsättning i utarbetandet och 
genomförandet av dessa former,

Or. en

Ändringsförslag 533
Marian Harkin

Förslag till förordning
Bilaga IV – Allmänna förhandsvillkor – punkt 3 – kolumn 3 – strecksats 1 –
understrecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– delaktighet av organisationer som 
företräder personer med 
funktionsnedsättning i utarbetandet och 
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genomförandet av dessa former,

Or. en


