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Ändringsförslag 367
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förvaltningsmyndigheten ska i syfte att 
säkerställa insyn i fondens stöd föra en 
förteckning över insatser som får stöd från 
fonden i formaten CSV eller XML, som 
ska finnas tillgänglig via en webbplats. 
Förteckningen ska minst omfatta uppgifter 
om stödmottagarens namn, adress och 
tilldelade unionsmedel samt den typ av 
materiell brist som stödet avser.

Förvaltningsmyndigheten ska i syfte att 
säkerställa insyn i fondens stöd föra en 
förteckning över insatser som får stöd från 
fonden i formaten CSV eller XML, som 
ska finnas tillgänglig via en webbplats. 
Förteckningen ska minst omfatta uppgifter 
om stödmottagarens namn, adress och 
tilldelade unionsmedel.

Or. fi

Ändringsförslag 368
Verónica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förvaltningsmyndigheten ska i syfte att 
säkerställa insyn i fondens stöd föra en 
förteckning över insatser som får stöd från 
fonden i formaten CSV eller XML, som 
ska finnas tillgänglig via en webbplats. 
Förteckningen ska minst omfatta uppgifter 
om stödmottagarens namn, adress och 
tilldelade unionsmedel samt den typ av 
materiell brist som stödet avser.

Förvaltningsmyndigheten ska i syfte att 
säkerställa insyn i fondens stöd föra en 
förteckning över insatser som får stöd från 
fonden i formaten CSV eller XML, som 
ska finnas tillgänglig via en webbplats, 
som bör kunna användas av personer med 
funktionsnedsättning. Förteckningen ska 
minst omfatta uppgifter om 
stödmottagarens namn, adress och 
tilldelade unionsmedel samt den typ av 
materiell brist som stödet avser.

Or. es



PE506.148v01-00 4/82 AM\928613SV.doc

SV

Ändringsförslag 369
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Under genomförandet av en insats ska 
stödmottagare och partnerorganisationer 
informera allmänheten om stödet från 
fonden genom att anslå minst en affisch 
med information om insatsen (minsta 
format A3), inbegripet om unionens 
finansiella stöd, i ett läge som är tydligt 
synligt för allmänheten, vid varje plats för 
fördelning av livsmedel, varor och 
kompletterande åtgärder, utom då det inte 
är möjligt på grund av omständigheterna 
kring distributionen.

Under genomförandet av en insats ska 
stödmottagare och partnerorganisationer 
informera allmänheten om stödet från 
fonden genom att anslå minst en affisch 
med information om insatsen (minsta 
format A3), inbegripet om unionens 
finansiella stöd, i ett läge som är tydligt 
synligt för allmänheten, vid varje plats för 
fördelning av livsmedel och 
kompletterande åtgärder, utom då det inte 
är möjligt på grund av omständigheterna 
kring distributionen.

Or. fi

Ändringsförslag 370
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Under genomförandet av en insats ska 
stödmottagare och partnerorganisationer 
informera allmänheten om stödet från 
fonden genom att anslå minst en affisch 
med information om insatsen (minsta 
format A3), inbegripet om unionens 
finansiella stöd, i ett läge som är tydligt 
synligt för allmänheten, vid varje plats för 
fördelning av livsmedel, varor och 
kompletterande åtgärder, utom då det inte 
är möjligt på grund av omständigheterna 
kring distributionen.

Under genomförandet av en insats ska 
stödmottagare och partnerorganisationer 
informera allmänheten om stödet från 
fonden genom att anslå minst en affisch 
med information om insatsen (minsta 
format A3), inbegripet om unionens 
finansiella stöd, i ett läge som är tydligt 
synligt för allmänheten, vid varje plats för 
fördelning av livsmedel och/eller varor och 
kompletterande åtgärder, utom då det inte 
är möjligt på grund av omständigheterna 
kring distributionen.

Or. fr
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Ändringsförslag 371
Sylvie Guillaume

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Under genomförandet av en insats ska 
stödmottagare och partnerorganisationer 
informera allmänheten om stödet från 
fonden genom att anslå minst en affisch 
med information om insatsen (minsta 
format A3), inbegripet om unionens 
finansiella stöd, i ett läge som är tydligt 
synligt för allmänheten, vid varje plats för 
fördelning av livsmedel, varor och 
kompletterande åtgärder, utom då det inte 
är möjligt på grund av omständigheterna 
kring distributionen.

Under genomförandet av en insats ska 
stödmottagare och partnerorganisationer 
informera allmänheten om stödet från 
fonden genom att anslå minst en affisch 
med information om insatsen (minsta 
format A3), inbegripet om unionens 
finansiella stöd, i ett läge som är tydligt 
synligt för allmänheten, vid varje plats för 
fördelning av livsmedel och 
kompletterande åtgärder, utom då det inte 
är möjligt på grund av omständigheterna 
kring distributionen.

Or. fr

Ändringsförslag 372
Emer Costello

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Under genomförandet av en insats ska 
stödmottagare och partnerorganisationer 
informera allmänheten om stödet från 
fonden genom att anslå minst en affisch 
med information om insatsen (minsta 
format A3), inbegripet om unionens 
finansiella stöd, i ett läge som är tydligt 
synligt för allmänheten, vid varje plats för 
fördelning av livsmedel, varor och 
kompletterande åtgärder, utom då det inte 
är möjligt på grund av omständigheterna 
kring distributionen.

Under genomförandet av en insats ska 
stödmottagare och partnerorganisationer 
informera allmänheten om stödet från 
fonden genom att anslå minst en affisch 
med information om insatsen (minsta 
format A3), inbegripet om unionens 
finansiella stöd, i ett läge som är tydligt 
synligt för allmänheten, vid varje plats för 
fördelning av livsmedel, varor och 
kompletterande åtgärder, och på ett sätt 
som inte stigmatiserar slutmottagarna och 
som respekterar nationella traditioner, 
utom då det inte är möjligt på grund av 
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omständigheterna kring distributionen.

Or. en

Ändringsförslag 373
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Under genomförandet av en insats ska 
stödmottagare och partnerorganisationer 
informera allmänheten om stödet från 
fonden genom att anslå minst en affisch 
med information om insatsen (minsta 
format A3), inbegripet om unionens 
finansiella stöd, i ett läge som är tydligt 
synligt för allmänheten, vid varje plats för 
fördelning av livsmedel, varor och 
kompletterande åtgärder, utom då det inte 
är möjligt på grund av omständigheterna 
kring distributionen.

Under genomförandet av en insats ska 
stödmottagare och partnerorganisationer 
informera allmänheten om stödet från 
fonden genom att anslå minst en affisch 
med information om insatsen (minsta 
format A3), inbegripet om unionens 
finansiella stöd, i ett läge som är tydligt 
synligt för allmänheten, vid varje plats för 
fördelning av livsmedel, varor och 
kompletterande åtgärder, utom då det inte
är möjligt på grund av omständigheterna 
kring distributionen, och på ett sätt som 
inte stigmatiserar slutmottagarna.

Or. en

Ändringsförslag 374
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Under genomförandet av en insats ska 
stödmottagare och partnerorganisationer 
informera allmänheten om stödet från 
fonden genom att anslå minst en affisch 
med information om insatsen (minsta 
format A3), inbegripet om unionens 
finansiella stöd, i ett läge som är tydligt 
synligt för allmänheten, vid varje plats för 

Under genomförandet av en insats ska 
stödmottagare och partnerorganisationer 
informera allmänheten om stödet från 
fonden genom att anslå antingen minst en 
affisch med information om insatsen 
(minsta format A3), inbegripet om 
unionens finansiella stöd, i ett läge som är 
tydligt synligt för allmänheten, vid varje 
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fördelning av livsmedel, varor och 
kompletterande åtgärder, utom då det inte 
är möjligt på grund av omständigheterna 
kring distributionen.

plats för fördelning av livsmedel, varor och 
kompletterande åtgärder eller en europeisk 
flagga, utom då det inte är möjligt på 
grund av omständigheterna kring 
distributionen.

Or. fr

Ändringsförslag 375
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Artikel 18 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medfinansiering Medfinansiering på frivillig basis

Or. fr

Ändringsförslag 376
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 18 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medfinansiering Finansiering

Or. fr

Ändringsförslag 377
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 18 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medfinansiering Finansiering
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Or. fr

Ändringsförslag 378
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Artikel 18 – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medfinansiering Finansiering

Or. es

Ändringsförslag 379
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medfinansieringssatsen inom de 
operativa programmen får inte överskrida 
85 % av de offentliga utgifter som 
berättigar till stöd.

1. Det står varje medlemsstat fritt att 
stödja fonden med nationella medel. Den 
frivilliga medfinansieringssatsen inom de 
operativa programmen får inte överskrida 
85 % av de offentliga utgifter som 
berättigar till stöd.

Or. fr

Ändringsförslag 380
Csaba Őry

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medfinansieringssatsen inom de 
operativa programmen får inte överskrida
85 % av de offentliga utgifter som 

1. Medfinansieringssatsen inom de 
operativa programmen uppgår till 85 % av 
de offentliga utgifter som berättigar till 
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berättigar till stöd. stöd.

Or. en

Ändringsförslag 381
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medfinansieringssatsen inom de 
operativa programmen får inte överskrida 
85 % av de offentliga utgifter som 
berättigar till stöd.

1. Finansieringssatsen inom de operativa 
programmen är fastställd till 100 % av de 
offentliga utgifter som berättigar till stöd.

Or. fr

Ändringsförslag 382
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medfinansieringssatsen inom de 
operativa programmen får inte överskrida 
85 % av de offentliga utgifter som 
berättigar till stöd.

1. Fonden ska finansiera de operativa 
programmen upp till 100 % av de 
offentliga utgifter som berättigar till stöd.

Detta minskar inte medlemsstaternas 
skyldighet att införa nationella strategier 
för att bekämpa fattigdomen och utesluter 
inte medlemsstaternas möjlighet att bidra 
ekonomiskt till de åtgärder som 
finansieras ur fonden.

Or. fr

Ändringsförslag 383
Sylvie Guillaume
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Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medfinansieringssatsen inom de 
operativa programmen får inte överskrida
85 % av de offentliga utgifter som 
berättigar till stöd.

1. Finansieringssatsen inom de operativa 
programmen ligger vanligtvis på 85 % av 
de offentliga utgifter som berättigar till 
stöd. Den får höjas under de 
omständigheter som beskrivs i artikel 
19.1.

Or. fr

Ändringsförslag 384
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medfinansieringssatsen inom de 
operativa programmen får inte överskrida 
85 % av de offentliga utgifter som
berättigar till stöd.

1. Medfinansieringssatsen inom de 
operativa programmen får inte överskrida:

a) 60 % av de totala utgifterna,
b) 85 % av de totala utgifterna när det 
gäller stöd i medlemsstater som är 
stödberättigade enligt 
Europeiska finansiella 
stabiliseringsfaciliteten (EFSF), 
Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) 
eller sammanhållningsfonden.

Or. en

Motivering

Fonden bör sträva efter att nå de medlemsstater där stödet behövs som mest. Genom att 
differentiera medfinansieringssatsen efter den allmänna välfärdsnivån 
(sammanhållningskriterier) eller det ekonomiska stödet kommer ett större belopp att göras 
tillgängligt i länder där de materiella bristerna och livsmedelsbristen är som störst.
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Ändringsförslag 385
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medfinansieringssatsen inom de 
operativa programmen får inte överskrida 
85 % av de offentliga utgifter som 
berättigar till stöd.

1. De offentliga utgifter som berättigar till 
stöd finansieras till 100 % av EU. 

Or. es

Ändringsförslag 386
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medfinansieringssatsen inom de 
operativa programmen får inte överskrida 
85 % av de offentliga utgifter som 
berättigar till stöd.

1. Finansieringssatsen inom de operativa 
programmen ska vara 100 % av de 
offentliga utgifter som berättigar till stöd.

Or. es

Motivering

Ändringsförslag som syftar till att bevara finansieringssatsen på 100 % för de tidigare 
programmen för livsmedelsbistånd som har genomförts de senaste åren. 
Medfinansieringssatsen med medel från medlemsstaterna riskerar att skapa ekonomiska 
svårigheter i samband med programmets genomförande.

Ändringsförslag 387
Danuta Jazłowiecka
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Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. . Förutom ett ekonomiskt bidrag får 
medfinansieringen från den nationella 
budgeten också omfatta finansiella 
resurser samt livsmedel och 
livsförnödenheter som de 
välgörenhetsorganisationer som deltar i 
genomförandet av programmet har 
skaffat fram på egen hand, liksom 
lagerutrymmen och kontor som ställs till 
förfogande.

Or. pl

Motivering

Möjligheten att inkludera livsmedel, livsförnödenheter såväl som lagerutrymmen och kontor 
som ställs till förfogande i det egna bidraget underlättar programmets genomförande, särskilt 
i kristider då ett ekonomiskt bidrag på 15 % kan var svårt att uppnå.

Ändringsförslag 388
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Stödmottagare får under inga 
omständigheter medfinansiera insatser ur 
denna fond.

Or. en

Motivering

Andra välgörenhetsorganisationer än stödmottagarna själva bör kunna delta i 
medfinansieringen utöver eller istället för medlemsstaterna (därför byts ”offentliga” ut mot 
”totala”). Medlemsstaterna bör dock undvika att uppmana stödmottagarna till 
medfinansiering.
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Ändringsförslag 389
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I kommissionens beslut om antagande 
av ett operativt program ska 
medfinansieringssatsen för det operativa 
programmet och det maximala 
stödbeloppet från fonden fastställas.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 390
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I kommissionens beslut om antagande av 
ett operativt program ska 
medfinansieringssatsen för det operativa 
programmet och det maximala 
stödbeloppet från fonden fastställas.

2. I kommissionens beslut om antagande av 
ett operativt program ska den frivilliga 
medfinansieringssatsen för det operativa 
programmet och det maximala 
stödbeloppet från fonden fastställas.

Or. fr

Ändringsförslag 391
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I kommissionens beslut om antagande av 
ett operativt program ska 
medfinansieringssatsen för det operativa 
programmet och det maximala 

2. I kommissionens beslut om antagande av 
ett operativt program ska det maximala 
stödbeloppet från fonden fastställas.
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stödbeloppet från fonden fastställas.

Or. fr

Ändringsförslag 392
Csaba Őry

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tekniska stödåtgärder på 
kommissionens initiativ, eller på dess 
vägnar, får finansieras till 100 %.

3. Tekniska stödåtgärder på 
kommissionens initiativ, eller på dess 
vägnar, får finansieras till 85 %.

Or. en

Ändringsförslag 393
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19 utgår
Ökade utbetalningar för medlemsstater 
med tillfälliga budgetproblem
1. På begäran av en medlemsstat får 
mellanliggande betalningar och 
utbetalningar av slutsaldo ökas med 
10 procentenheter över den 
medfinansieringssats som är tillämplig för 
det operativa programmet. Den höjda 
medfinansieringssatsen, som inte får 
överstiga 100 %, ska gälla för 
betalningsansökningar som hänför sig till 
den räkenskapsperiod då medlemsstaten 
lämnade in sin ansökan och under 
efterföljande räkenskapsperioder då 
medlemsstaten uppfyller något av följande 
villkor:
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a) Den berörda medlemsstaten har infört 
euron och får makrofinansiellt stöd från 
unionen i enlighet med rådets förordning 
(EU) nr 407/2010.

b) Den berörda medlemsstaten har inte 
infört euron och får medelfristigt 
ekonomiskt stöd i enlighet med rådets 
förordning (EG) nr 332/2002.

c) Ekonomiskt stöd ställs till dess 
förfogande i enlighet med fördraget om 
inrättande av europeiska 
stabilitetsmekanismen.
2. Utan hinder av vad som sägs i punkt 1 
får dock unionens stöd i form av 
mellanliggande betalningar och 
utbetalning av slutsaldo inte vara högre 
än det offentliga stödet och det maximala 
stödbeloppet från fonden, enligt 
kommissionens beslut om godkännande 
av det operativa programmet.

Or. fi

Ändringsförslag 394
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19 utgår
Ökade utbetalningar för medlemsstater 
med tillfälliga budgetproblem
1. På begäran av en medlemsstat får 
mellanliggande betalningar och 
utbetalningar av slutsaldo ökas med 
10 procentenheter över den 
medfinansieringssats som är tillämplig för 
det operativa programmet. Den höjda 
medfinansieringssatsen, som inte får 
överstiga 100 %, ska gälla för 
betalningsansökningar som hänför sig till 
den räkenskapsperiod då medlemsstaten 
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lämnade in sin ansökan och under 
efterföljande räkenskapsperioder då 
medlemsstaten uppfyller något av följande 
villkor:
a) Den berörda medlemsstaten har infört 
euron och får makrofinansiellt stöd från 
unionen i enlighet med rådets förordning 
(EU) nr 407/2010.
b) Den berörda medlemsstaten har inte 
infört euron och får medelfristigt 
ekonomiskt stöd i enlighet med rådets 
förordning (EG) nr 332/2002.
c) Ekonomiskt stöd ställs till dess 
förfogande i enlighet med fördraget om 
inrättande av europeiska 
stabilitetsmekanismen.
2. Utan hinder av vad som sägs i punkt 1 
får dock unionens stöd i form av 
mellanliggande betalningar och 
utbetalning av slutsaldo inte vara högre 
än det offentliga stödet och det maximala 
stödbeloppet från fonden, enligt 
kommissionens beslut om godkännande 
av det operativa programmet.

Or. fr

Ändringsförslag 395
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19 utgår
Ökade utbetalningar för medlemsstater 
med tillfälliga budgetproblem
1. På begäran av en medlemsstat får 
mellanliggande betalningar och 
utbetalningar av slutsaldo ökas med 
10 procentenheter över den 
medfinansieringssats som är tillämplig för 
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det operativa programmet. Den höjda 
medfinansieringssatsen, som inte får 
överstiga 100 %, ska gälla för 
betalningsansökningar som hänför sig till 
den räkenskapsperiod då medlemsstaten 
lämnade in sin ansökan och under 
efterföljande räkenskapsperioder då 
medlemsstaten uppfyller något av följande 
villkor:
a) Den berörda medlemsstaten har infört 
euron och får makrofinansiellt stöd från 
unionen i enlighet med rådets förordning 
(EU) nr 407/2010.
b) Den berörda medlemsstaten har inte 
infört euron och får medelfristigt 
ekonomiskt stöd i enlighet med rådets 
förordning (EG) nr 332/2002.
c) Ekonomiskt stöd ställs till dess 
förfogande i enlighet med fördraget om 
inrättande av europeiska 
stabilitetsmekanismen.
2. Utan hinder av vad som sägs i punkt 1 
får dock unionens stöd i form av 
mellanliggande betalningar och 
utbetalning av slutsaldo inte vara högre 
än det offentliga stödet och det maximala 
stödbeloppet från fonden, enligt 
kommissionens beslut om godkännande 
av det operativa programmet.

Or. es

Ändringsförslag 396
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På begäran av en medlemsstat får 
mellanliggande betalningar och 
utbetalningar av slutsaldo ökas med 
10 procentenheter över den 

utgår
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medfinansieringssats som är tillämplig för 
det operativa programmet. Den höjda 
medfinansieringssatsen, som inte får 
överstiga 100 %, ska gälla för 
betalningsansökningar som hänför sig till 
den räkenskapsperiod då medlemsstaten 
lämnade in sin ansökan och under 
efterföljande räkenskapsperioder då 
medlemsstaten uppfyller något av följande 
villkor:
a) Den berörda medlemsstaten har infört 
euron och får makrofinansiellt stöd från 
unionen i enlighet med rådets förordning 
(EU) nr 407/2010.
b) Den berörda medlemsstaten har inte 
infört euron och får medelfristigt 
ekonomiskt stöd i enlighet med rådets 
förordning (EG) nr 332/2002.
c) Ekonomiskt stöd ställs till dess 
förfogande i enlighet med fördraget om 
inrättande av europeiska 
stabilitetsmekanismen.

Or. es

Ändringsförslag 397
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På begäran av en medlemsstat får 
mellanliggande betalningar och 
utbetalningar av slutsaldo ökas med 
10 procentenheter över den 
medfinansieringssats som är tillämplig för 
det operativa programmet. Den höjda 
medfinansieringssatsen, som inte får 
överstiga 100 %, ska gälla för 
betalningsansökningar som hänför sig till 
den räkenskapsperiod då medlemsstaten 
lämnade in sin ansökan och under 
efterföljande räkenskapsperioder då 

1. På begäran av en medlemsstat får 
mellanliggande betalningar och 
utbetalningar av slutsaldo ökas med 10
eller 15 procentenheter över den 
medfinansieringssats som är tillämplig för 
det operativa programmet. Den höjda 
medfinansieringssatsen ska gälla för 
betalningsansökningar som hänför sig till 
den räkenskapsperiod då medlemsstaten 
lämnade in sin ansökan och under 
efterföljande räkenskapsperioder då 
medlemsstaten uppfyller något av följande 
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medlemsstaten uppfyller något av följande 
villkor:

villkor:

Or. pt

Ändringsförslag 398
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstater som uppfyller ett av de 
villkor som nämns i leden a och b får ha 
en medfinansieringssats i det operativa 
programmet på upp till 95 %. 
Medlemsstater som uppfyller båda 
villkoren får ha en medfinansieringssats i 
det operativa programmet på 100 % av 
den totala stödberättigade kostnaden.

Or. pt

Ändringsförslag 399
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – stycke a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den berörda medlemsstaten har infört 
euron och får makrofinansiellt stöd från 
unionen i enlighet med rådets förordning 
(EU) nr 407/2010.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 400
Inês Cristina Zuber
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Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den berörda medlemsstaten har infört 
euron och får makrofinansiellt stöd från 
unionen i enlighet med rådets förordning 
(EU) nr 407/2010.

a) Den berörda medlemsstaten har en 
arbetslöshetsnivå som överstiger 10 %.

Or. pt

Ändringsförslag 401
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – stycke b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den berörda medlemsstaten har inte 
infört euron och får medelfristigt 
ekonomiskt stöd i enlighet med rådets 
förordning (EG) nr 332/2002.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 402
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den berörda medlemsstaten har inte 
infört euron och får medelfristigt 
ekonomiskt stöd i enlighet med rådets 
förordning (EG) nr 332/2002.

b) Den berörda medlemsstaten har en risk 
för fattigdom och/eller social 
utestängning som överstiger 20 %.

Or. pt
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Ändringsförslag 403
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ekonomiskt stöd ställs till dess 
förfogande i enlighet med fördraget om 
inrättande av europeiska 
stabilitetsmekanismen.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 404
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – stycke c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ekonomiskt stöd ställs till dess 
förfogande i enlighet med fördraget om 
inrättande av europeiska 
stabilitetsmekanismen.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 405
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan hinder av vad som sägs i punkt 1 
får dock unionens stöd i form av 
mellanliggande betalningar och 
utbetalning av slutsaldo inte vara högre 
än det offentliga stödet och det maximala 
stödbeloppet från fonden, enligt 

utgår



PE506.148v01-00 22/82 AM\928613SV.doc

SV

kommissionens beslut om godkännande 
av det operativa programmet.

Or. es

Ändringsförslag 406
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan hinder av vad som sägs i punkt 1 
får dock unionens stöd i form av 
mellanliggande betalningar och utbetalning 
av slutsaldo inte vara högre än det 
offentliga stödet och det maximala 
stödbeloppet från fonden, enligt 
kommissionens beslut om godkännande av 
det operativa programmet.

2. Utan hinder av vad som sägs i punkt 1 
får dock unionens stöd i form av 
mellanliggande betalningar och utbetalning 
av slutsaldo inte vara högre än det 
offentliga och/eller privata stödet och det 
maximala stödbeloppet från fonden, enligt 
kommissionens beslut om godkännande av 
det operativa programmet.

Or. en

Ändringsförslag 407
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Livsmedel och varor för hemlösa eller 
barn får köpas in partnerorganisationerna 
själva.

Livsmedel och varor för slutmottagarna 
får köpas in partnerorganisationerna själva.

Or. fi

Ändringsförslag 408
Frédéric Daerden
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Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Livsmedel och varor för hemlösa eller 
barn får köpas in partnerorganisationerna 
själva.

Livsmedel och varor för slutmottagarna
får köpas in av partnerorganisationerna 
själva.

Or. fr

Ändringsförslag 409
Csaba Őry

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Livsmedel och varor för hemlösa eller 
barn får köpas in partnerorganisationerna 
själva.

Livsmedel och varor för personer som 
drabbats av fattigdom får köpas in av 
partnerorganisationerna själva.

Or. en

Ändringsförslag 410
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Livsmedel och varor för hemlösa eller 
barn får köpas in partnerorganisationerna 
själva.

Livsmedel och varor avsedda för 
slutmottagarna får köpas in av
partnerorganisationerna själva.

Or. pt

Ändringsförslag 411
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort
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Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Livsmedel och varor för hemlösa eller 
barn får köpas in partnerorganisationerna 
själva.

Livsmedel och varor för slutmottagarnas 
personliga bruk får köpas in av
partnerorganisationerna själva.

Or. fr

Ändringsförslag 412
Sylvie Guillaume

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Livsmedel och varor för hemlösa eller 
barn får köpas in partnerorganisationerna 
själva.

Livsmedel och varor för personer som har 
det sämre ställt får köpas in av 
partnerorganisationerna själva.

Or. fr

Ändringsförslag 413
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Livsmedel och varor för hemlösa eller 
barn får köpas in partnerorganisationerna 
själva.

Livsmedel och varor för slutmottagarnas 
personliga bruk och resurser för att vidta 
åtgärder i enlighet med artikel 4.2a får 
köpas in av partnerorganisationerna själva.

Or. en

Ändringsförslag 414
Sergio Gutiérrez Prieto
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Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Livsmedel och varor för hemlösa eller 
barn får köpas in partnerorganisationerna 
själva.

Livsmedel och varor för de personer som 
har det sämst ställt får köpas in av 
partnerorganisationerna själva.

Or. es

Ändringsförslag 415
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Livsmedel och varor för hemlösa eller 
barn får köpas in partnerorganisationerna 
själva.

Livsmedel och varor för personligt bruk 
för personer som har det sämst ställt får 
köpas in av partnerorganisationerna själva.

Or. fr

Ändringsförslag 416
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Livsmedel och varor för hemlösa eller 
barn får köpas in partnerorganisationerna 
själva.

Livsmedel och varor för fondens 
slutmottagare får köpas in av 
partnerorganisationerna själva.

Or. fr

Ändringsförslag 417
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort
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Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De får också köpas in av ett offentligt 
organ och tillhandahållas kostnadsfritt till 
partnerorganisationerna. I sådana fall får 
livsmedlen införskaffas genom 
användning, beredning eller försäljning av 
produkter i interventionslager som görs 
tillgängliga i enlighet med artikel 15 i 
förordning (EU) nr [CMO-förordningen], 
förutsatt att det är det ekonomiskt mest 
fördelaktiga alternativet och inte på ett 
omotiverat sätt fördröjer leveranserna av 
livsmedel till partnerorganisationerna. Alla 
belopp som härrör från transaktioner som 
rör sådana lager ska användas till förmån 
för de personer som har det sämst ställt och 
får inte tillämpas så att de minskar 
medlemsstaternas skyldighet enligt 
artikel 18 i den här förordningen att 
medfinansiera programmet.

De får också köpas in av ett offentligt 
organ och tillhandahållas kostnadsfritt till 
partnerorganisationerna. I sådana fall får 
livsmedlen införskaffas genom 
användning, beredning eller försäljning av 
produkter i interventionslager som görs 
tillgängliga i enlighet med artikel 15 i 
förordning (EU) nr [CMO-förordningen], 
förutsatt att det är det ekonomiskt mest 
fördelaktiga alternativet och inte på ett 
omotiverat sätt fördröjer leveranserna av 
livsmedel till partnerorganisationerna. Alla 
belopp som härrör från transaktioner som 
rör sådana lager ska användas till förmån 
för de personer som har det sämst ställt, 
som ett komplement till fonden. De får 
inte tillämpas så att de minskar de 
budgetmedel som anslås av 
medlemsstaterna.

Or. fr

Ändringsförslag 418
Sylvie Guillaume

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De får också köpas in av ett offentligt 
organ och tillhandahållas kostnadsfritt till 
partnerorganisationerna. I sådana fall får 
livsmedlen införskaffas genom 
användning, beredning eller försäljning av 
produkter i interventionslager som görs 
tillgängliga i enlighet med artikel 15 i 
förordning (EU) nr [CMO-förordningen], 
förutsatt att det är det ekonomiskt mest 
fördelaktiga alternativet och inte på ett 

De får också köpas in av ett offentligt 
organ och tillhandahållas kostnadsfritt till 
partnerorganisationerna. I sådana fall får 
livsmedlen införskaffas genom 
användning, beredning eller försäljning av 
produkter i interventionslager som görs 
tillgängliga i enlighet med artikel 15 i 
förordning (EU) nr [CMO-förordningen], 
förutsatt att det är det ekonomiskt mest 
fördelaktiga alternativet och inte på ett 
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omotiverat sätt fördröjer leveranserna av 
livsmedel till partnerorganisationerna. Alla 
belopp som härrör från transaktioner som 
rör sådana lager ska användas till förmån 
för de personer som har det sämst ställt och 
får inte tillämpas så att de minskar 
medlemsstaternas skyldighet enligt 
artikel 18 i den här förordningen att 
medfinansiera programmet.

omotiverat sätt fördröjer leveranserna av 
livsmedel till partnerorganisationerna. Alla 
belopp som härrör från transaktioner som 
rör sådana lager ska användas till förmån 
för de personer som har det sämre ställt 
och får inte tillämpas så att de minskar 
medlemsstaternas skyldighet enligt 
artikel 18 i den här förordningen att 
medfinansiera programmet.

Or. fr

Ändringsförslag 419
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De får också köpas in av ett offentligt 
organ och tillhandahållas kostnadsfritt till 
partnerorganisationerna. I sådana fall får 
livsmedlen införskaffas genom 
användning, beredning eller försäljning av 
produkter i interventionslager som görs 
tillgängliga i enlighet med artikel 15 i 
förordning (EU) nr [CMO-förordningen], 
förutsatt att det är det ekonomiskt mest 
fördelaktiga alternativet och inte på ett 
omotiverat sätt fördröjer leveranserna av 
livsmedel till partnerorganisationerna. Alla 
belopp som härrör från transaktioner som 
rör sådana lager ska användas till förmån 
för de personer som har det sämst ställt och 
får inte tillämpas så att de minskar 
medlemsstaternas skyldighet enligt 
artikel 18 i den här förordningen att 
medfinansiera programmet.

De får också köpas in av ett offentligt 
organ och tillhandahållas kostnadsfritt till 
partnerorganisationerna. I sådana fall får 
livsmedlen införskaffas genom 
användning, beredning eller försäljning av 
produkter i interventionslager som görs 
tillgängliga i enlighet med artikel 15 i 
förordning (EU) nr [CMO-förordningen], 
förutsatt att det är det ekonomiskt mest 
fördelaktiga alternativet och inte på ett 
omotiverat sätt fördröjer leveranserna av 
livsmedel till partnerorganisationerna. Alla 
belopp som härrör från transaktioner som 
rör sådana lager ska användas till förmån 
för de personer som har det sämst ställt och 
får inte tillämpas så att de minskar 
medlemsstaternas skyldighet enligt 
artikel 18 i den här förordningen att 
medfinansiera programmet eller garantera 
medfinansiering från andra privata 
aktörer eller välgörenhetsinstitut än 
stödmottagarna.

Or. en



PE506.148v01-00 28/82 AM\928613SV.doc

SV

Ändringsförslag 420
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De får också köpas in av ett offentligt 
organ och tillhandahållas kostnadsfritt till 
partnerorganisationerna. I sådana fall får 
livsmedlen införskaffas genom 
användning, beredning eller försäljning av 
produkter i interventionslager som görs 
tillgängliga i enlighet med artikel 15 i 
förordning (EU) nr [CMO-förordningen], 
förutsatt att det är det ekonomiskt mest 
fördelaktiga alternativet och inte på ett 
omotiverat sätt fördröjer leveranserna av 
livsmedel till partnerorganisationerna. Alla 
belopp som härrör från transaktioner som 
rör sådana lager ska användas till förmån 
för de personer som har det sämst ställt och 
får inte tillämpas så att de minskar 
medlemsstaternas skyldighet enligt 
artikel 18 i den här förordningen att 
medfinansiera programmet.

De får också köpas in av ett offentligt 
organ och tillhandahållas kostnadsfritt till 
partnerorganisationerna. I sådana fall får 
livsmedlen införskaffas genom 
användning, beredning eller försäljning av 
produkter i interventionslager som görs 
tillgängliga i enlighet med artikel 15 i 
förordning (EU) nr [CMO-förordningen], 
förutsatt att det är det ekonomiskt mest 
fördelaktiga alternativet och inte på ett 
omotiverat sätt fördröjer leveranserna av 
livsmedel till partnerorganisationerna. Alla 
belopp som härrör från transaktioner som 
rör sådana lager ska användas till förmån 
för de personer som har det sämst ställt, 
som ett komplement till fondens medel, 
utan att kostnaderna för utnyttjande dras 
av från de anslagna medlen.

Or. es

Ändringsförslag 421
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De får också köpas in av ett offentligt 
organ och tillhandahållas kostnadsfritt till 
partnerorganisationerna. I sådana fall får 
livsmedlen införskaffas genom 
användning, beredning eller försäljning av 
produkter i interventionslager som görs 
tillgängliga i enlighet med artikel 15 i 

De får också köpas in av ett offentligt 
organ och tillhandahållas kostnadsfritt till 
partnerorganisationerna. I sådana fall får 
livsmedlen införskaffas genom 
användning, beredning eller försäljning av 
produkter i interventionslager som görs 
tillgängliga i enlighet med artikel 15 i 
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förordning (EU) nr [CMO-förordningen], 
förutsatt att det är det ekonomiskt mest 
fördelaktiga alternativet och inte på ett 
omotiverat sätt fördröjer leveranserna av 
livsmedel till partnerorganisationerna. Alla 
belopp som härrör från transaktioner som 
rör sådana lager ska användas till förmån 
för de personer som har det sämst ställt och 
får inte tillämpas så att de minskar 
medlemsstaternas skyldighet enligt 
artikel 18 i den här förordningen att 
medfinansiera programmet.

förordning (EU) nr [CMO-förordningen], 
förutsatt att det är det ekonomiskt mest 
fördelaktiga alternativet och inte på ett 
omotiverat sätt fördröjer leveranserna av 
livsmedel till partnerorganisationerna. Alla 
belopp som härrör från transaktioner som 
rör sådana lager ska användas till förmån 
för de personer som har det sämst ställt och 
får inte tillämpas så att de minskar 
medlemsstaternas skyldighet enligt 
artikel 18 i den här förordningen att 
medfinansiera programmet, och ska 
komplettera fonden.

Or. fr

Ändringsförslag 422
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Sådant materiellt stöd ska distribueras
kostnadsfritt till de personer som har det 
sämst ställt.

4. Sådant materiellt stöd ska distribueras 
kostnadsfritt till de personer som har det 
sämre ställt.

Or. fi

Ändringsförslag 423
Sylvie Guillaume

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Sådant materiellt stöd ska distribueras 
kostnadsfritt till de personer som har det 
sämst ställt.

4. Sådant materiellt stöd ska distribueras 
kostnadsfritt till de personer som har det 
sämre ställt.

Or. fr
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Ändringsförslag 424
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Sådant materiellt stöd ska distribueras 
kostnadsfritt till de personer som har det 
sämst ställt.

4. Livsmedel och materiellt stöd ska utan 
undantag distribueras kostnadsfritt till de 
personer som har det sämst ställt.

Or. en

Ändringsförslag 425
Emer Costello

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Sådant materiellt stöd ska distribueras 
kostnadsfritt till de personer som har det 
sämst ställt.

4. Livsmedel och materiellt stöd ska 
generellt distribueras kostnadsfritt till de 
personer som har det sämst ställt. Om så 
föreskrivs i det operativa programmet får 
partnerorganisationer begära en 
symbolisk avgift från slutmottagarna för 
livsmedlen eller varorna.

Or. en

Ändringsförslag 426
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Sådant materiellt stöd ska distribueras 
kostnadsfritt till de personer som har det 

4. Sådant livsmedelsstöd och/eller 
materiellt stöd ska i allmänhet distribueras 
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sämst ställt. kostnadsfritt till de personer som har det 
sämst ställt. När detta livsmedelsstöd 
och/eller materiella stöd som distribueras 
till de personer som har det sämst ställt 
även har som mål att främja integrering 
och social återanpassning får en avgift tas 
ut av stödmottagarna, som inte överstiger 
10 % av marknadspriset.

Or. fr

Ändringsförslag 427
Rachida Dati

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Insatser som får stöd av fonden får inte 
ta emot stöd från något annat 
unionsinstrument.

utgår

Or. fr

Motivering

EJFLU utökar partnerorganisationernas uppgifter. Man bör därför garantera att de erbjuds 
en så stor flexibilitet som möjligt vad gäller deras finansiering.

Ändringsförslag 428
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Insatser som får stöd av fonden får inte 
ta emot stöd från något annat 
unionsinstrument.

5. Insatser som får stöd av fonden får inte 
ta emot stöd från något annat 
unionsinstrument. Stödmottagarna ska 
dock på ett effektivt och optimalt sätt 
kunna använda EU-medel såsom 
Europeiska socialfonden för att vidta 



PE506.148v01-00 32/82 AM\928613SV.doc

SV

kompletterande åtgärder mot fattigdom 
och för social inkludering, samtidigt som 
de ska undvika dubbelfinansiering. 

Or. en

Ändringsförslag 429
Csaba Őry

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) Ersättning på grundval av 
enhetskostnader.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 430
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

m) Klumpsummor som inte överstiger 
100 000 euro i offentligt stöd, såsom 
förfinansiering vid tilldelningen av 
kontraktet.

Or. en

Ändringsförslag 431
Csaba Őry

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – led n
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

n) Finansiering till schablonsats som
bestäms genom tillämpning av en 
procentsats på en eller flera definierade 
kostnadskategorier.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 432
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

n) Finansiering till schablonsats som 
bestäms genom tillämpning av en 
procentsats på en eller flera definierade 
kostnadskategorier.

n) Finansiering till schablonsats som 
bestäms genom tillämpning av en 
procentsats på en eller flera definierade 
kostnadskategorier, såsom förfinansiering 
vid tilldelningen av kontraktet.

Or. en

Ändringsförslag 433
Csaba Őry

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De alternativ som avses i punkt 1 får 
enbart kombineras om vart och ett av 
alternativen tillämpas på olika 
kostnadskategorier eller om de tillämpas 
på olika på varandra följande etapper av 
en insats.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 434
Csaba Őry

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De belopp som avses i punkt 1 b, c och 
d ska fastställas på grundval av följande:

utgår

a) En rättvis, skälig och kontrollerbar 
beräkningsmetod baserad på
i) statistiska uppgifter eller annan objektiv 
information, eller
ii) kontrollerade äldre uppgifter för 
enskilda stödmottagare eller tillämpning 
av deras normala rutiner för 
kostnadsredovisning.
b) Metoder och motsvarande 
enhetskostnader, klumpsummor och 
schablonsatser som tillämpas inom 
bidragssystem som finansieras helt och 
hållet av den berörda medlemsstaten för 
liknande typer av verksamheter och 
stödmottagare.
c) Satser som anges i denna förordning.
d) En bedömning från fall till fall med 
hänvisning till en preliminär budget som 
godkänns på förhand av 
förvaltningsmyndigheten, varvid det 
offentliga stödet inte överskrider 
100 000 euro.

Or. en

Ändringsförslag 435
Csaba Őry

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De belopp som beräknas i de former 
som avses i punkt 1 b, c och d ska 
betraktas som stödgrundande utgifter som 
uppkommit och som stödmottagaren 
betalat vid tillämpningen av avdelning VI.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 436
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kostnader för inköp av livsmedel eller 
basvaror för personligt bruk för hemlösa 
eller barn:

a) Kostnader för inköp av livsmedel.

Or. fi

Ändringsförslag 437
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kostnader för inköp av livsmedel eller 
basvaror för personligt bruk för hemlösa 
eller barn.

a) Kostnader för inköp av livsmedel eller 
basvaror för slutmottagarnas personliga 
bruk.

Or. fr

Ändringsförslag 438
Inês Cristina Zuber
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Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kostnader för inköp av livsmedel eller 
basvaror för personligt bruk för hemlösa 
eller barn.

a) Kostnader för inköp av livsmedel eller 
basvaror för personligt bruk för 
slutmottagarna.

Or. pt

Ändringsförslag 439
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kostnader för inköp av livsmedel eller 
basvaror för personligt bruk för hemlösa 
eller barn.

a) Kostnader för inköp av livsmedel eller 
basvaror för personligt bruk av 
slutmottagarna.

Or. fr

Ändringsförslag 440
Sylvie Guillaume

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kostnader för inköp av livsmedel eller 
basvaror för personligt bruk för hemlösa 
eller barn.

a) Kostnader för inköp av livsmedel för 
personligt bruk för de personer som har 
det sämre ställt.

Or. fr

Ändringsförslag 441
Marije Cornelissen
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Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kostnader för inköp av livsmedel eller 
basvaror för personligt bruk för hemlösa 
eller barn.

a) Kostnader för inköp av livsmedel eller 
basvaror för slutmottagarnas personliga 
bruk.

Or. en

Ändringsförslag 442
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – stycke a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kostnader för inköp av livsmedel eller 
basvaror för personligt bruk för hemlösa 
eller barn

a) Kostnader för inköp av livsmedel eller 
basvaror för personligt bruk av de personer 
som har det sämst ställt.

Or. es

Ändringsförslag 443
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kostnader för inköp av livsmedel eller 
basvaror för personligt bruk för hemlösa 
eller barn.

a) Kostnader för inköp av livsmedel eller 
basvaror för personligt bruk för de 
personer som har det sämst ställt.

Or. fr

Ändringsförslag 444
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
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Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kostnader för inköp av livsmedel eller 
basvaror för personligt bruk för hemlösa 
eller barn.

a) Kostnader för inköp av livsmedel eller 
basvaror för slutmottagarnas personliga 
bruk.

Or. fr

Ändringsförslag 445
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om ett offentlig organ köper in 
livsmedel eller basvaror för personligt 
bruk till hemlösa eller barn och 
överlämnar dem till partnerorganisationer: 
kostnaderna för frakt av livsmedlen eller 
varorna till partnerorganisationernas lager 
med en fast sats på 1 % av de kostnader 
som avses i led a. .

b) Om ett offentligt organ köper in 
livsmedel och överlämnar dem till 
partnerorganisationer: kostnaderna för frakt 
av livsmedlen till partnerorganisationernas 
lager med en fast sats på 1 % av de 
kostnader som avses i led a.

Or. fi

Ändringsförslag 446
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om ett offentlig organ köper in 
livsmedel eller basvaror för personligt bruk 
till hemlösa eller barn och överlämnar 
dem till partnerorganisationer: kostnaderna 
för frakt av livsmedlen eller varorna till 
partnerorganisationernas lager med en fast 

b) Om ett offentligt organ köper in 
livsmedel eller basvaror för 
slutmottagarnas personliga bruk och 
överlämnar dem till partnerorganisationer: 
kostnaderna för frakt av livsmedlen eller 
varorna till partnerorganisationernas lager 
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sats på 1 % av de kostnader som avses i 
led a.

med en fast sats på 1 % av de kostnader 
som avses i led a.

Or. fr

Ändringsförslag 447
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om ett offentlig organ köper in 
livsmedel eller basvaror för personligt bruk 
till hemlösa eller barn och överlämnar 
dem till partnerorganisationer: kostnaderna 
för frakt av livsmedlen eller varorna till 
partnerorganisationernas lager med en fast 
sats på 1 % av de kostnader som avses i led 
a.

b) Om ett offentligt organ köper in 
livsmedel eller basvaror för personligt bruk 
till slutmottagarna och överlämnar dem till 
partnerorganisationer: kostnaderna för frakt 
av livsmedlen eller varorna till 
partnerorganisationernas lager med en fast 
sats på 1 % av de kostnader som avses i 
led a.

Or. pt

Ändringsförslag 448
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om ett offentlig organ köper in 
livsmedel eller basvaror för personligt bruk
till hemlösa eller barn och överlämnar 
dem till partnerorganisationer: kostnaderna 
för frakt av livsmedlen eller varorna till 
partnerorganisationernas lager med en fast 
sats på 1 % av de kostnader som avses i
led a.

b) Om ett offentligt organ köper in 
livsmedel eller basvaror för 
slutmottagarnas personliga bruk och 
överlämnar dem till partnerorganisationer: 
kostnaderna för frakt av livsmedlen eller 
varorna till partnerorganisationernas lager 
med en fast sats på 1 % av de kostnader 
som avses i led a.

Or. fr
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Ändringsförslag 449
Sylvie Guillaume

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om ett offentlig organ köper in 
livsmedel eller basvaror för personligt 
bruk till hemlösa eller barn och 
överlämnar dem till partnerorganisationer: 
kostnaderna för frakt av livsmedlen eller 
varorna till partnerorganisationernas lager 
med en fast sats på 1 % av de kostnader 
som avses i led a.

b) Om ett offentligt organ köper in 
livsmedel för personligt bruk för de 
personer som har det sämre ställt och 
överlämnar dem till partnerorganisationer: 
kostnaderna för frakt av livsmedlen till 
partnerorganisationernas lager med en fast 
sats på 1 % av de kostnader som avses i led 
a.

Or. fr

Ändringsförslag 450
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om ett offentlig organ köper in 
livsmedel eller basvaror för personligt bruk 
till hemlösa eller barn och överlämnar 
dem till partnerorganisationer: kostnaderna 
för frakt av livsmedlen eller varorna till 
partnerorganisationernas lager med en fast 
sats på 1 % av de kostnader som avses i led 
a. 

b) Om ett offentligt organ köper in 
livsmedel eller basvaror för 
slutmottagarnas personliga bruk och 
överlämnar dem till partnerorganisationer: 
kostnaderna för frakt av livsmedlen eller 
varorna till partnerorganisationernas lager 
med en fast sats på 1 % av de kostnader 
som avses i led a.

Or. en

Ändringsförslag 451
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – stycke b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om ett offentlig organ köper in 
livsmedel eller basvaror för personligt bruk 
till hemlösa eller barn och överlämnar 
dem till partnerorganisationer: kostnaderna 
för frakt av livsmedlen eller varorna till 
partnerorganisationernas lager med en fast 
sats på 1 % av de kostnader som avses i led 
a.

b) Om ett offentligt organ köper in 
livsmedel eller basvaror för personligt bruk 
till de personer som har det sämst ställt
och överlämnar dem till 
partnerorganisationer: kostnaderna för frakt 
av livsmedlen eller varorna till 
partnerorganisationernas lager med en fast 
sats på 1 % av de kostnader som avses 
i led a.

Or. es

Ändringsförslag 452
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om ett offentlig organ köper in 
livsmedel eller basvaror för personligt bruk 
till hemlösa eller barn och överlämnar 
dem till partnerorganisationer: kostnaderna 
för frakt av livsmedlen eller varorna till 
partnerorganisationernas lager med en fast 
sats på 1 % av de kostnader som avses i 
led a.

b) Om ett offentligt organ köper in 
livsmedel eller basvaror för 
slutmottagarnas personliga bruk och 
överlämnar dem till partnerorganisationer: 
kostnaderna för frakt av livsmedlen eller 
varorna till partnerorganisationernas lager 
med en fast sats på 1 % av de kostnader 
som avses i led a.

Or. fr

Ändringsförslag 453
Csaba Őry

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Partnerorganisationernas kostnader för 
administration, frakt och lagring med en 

utgår
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fast sats på 5 % av de kostnader som avses 
i led a.

Or. en

Ändringsförslag 454
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Partnerorganisationernas kostnader för 
administration, frakt och lagring med en 
fast sats på 5 % av de kostnader som avses 
i led a.

c) Partnerorganisationernas kostnader för 
administration, frakt och lagring med en 
fast sats på 7 % av de kostnader som avses 
i led a eller på begäran, upp till de 
stödgrundande kostnader som verkligen 
uppkommer och betalas.

Or. en

Ändringsförslag 455
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Kostnader som betalas av offentliga 
organ eller partnerorganisationer i syfte 
att stärka lokala livsmedelskedjor.

Or. en

Ändringsförslag 456
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Kostnader för verksamhet för social 
inkludering som partnerorganisationerna 
bedriver och deklarerar, som innebär direkt 
leverans av det materiella stödet till de 
personer som har det sämst ställt, med en 
fast sats på 5 % av de kostnader som avses 
i led a.

d) Kostnader för verksamhet för social 
inkludering som partnerorganisationerna 
bedriver och deklarerar, som innebär direkt 
leverans av livsmedelsstödet till de 
personer som har det sämst ställt, med en 
fast sats på 5 % av de kostnader som avses 
i led a.

Or. fi

Ändringsförslag 457
Sylvie Guillaume

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Kostnader för verksamhet för social 
inkludering som partnerorganisationerna 
bedriver och deklarerar, som innebär direkt 
leverans av det materiella stödet till de 
personer som har det sämst ställt, med en 
fast sats på 5 % av de kostnader som avses 
i led a.

d) Kostnader för verksamhet för social 
inkludering som partnerorganisationerna 
bedriver och deklarerar, som innebär direkt 
leverans av det materiella stödet till de 
personer som har det sämre ställt, med en 
fast sats på 5 % av de kostnader som avses 
i led a.

Or. fr

Ändringsförslag 458
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Kostnader för verksamhet för social 
inkludering som partnerorganisationerna 
bedriver och deklarerar, som innebär direkt 
leverans av det materiella stödet till de 
personer som har det sämst ställt, med en 

d) Kostnader för verksamhet för social 
inkludering som partnerorganisationerna 
bedriver och deklarerar, som innebär direkt 
leverans av det materiella stödet till de 
personer som har det sämst ställt, med en 
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fast sats på 5 % av de kostnader som avses 
i led a.

fast sats på 7 % av de kostnader som avses 
i led a eller på begäran, upp till de 
stödgrundande kostnader som verkligen 
uppkommer och betalas.

Or. en

Ändringsförslag 459
Danuta Jazłowiecka

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Icke återvinningsbar moms.

Or. pl

Ändringsförslag 460
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kostnader för begagnade varor. utgår

Or. fi

Ändringsförslag 461
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kostnader för begagnade varor. utgår

Or. en
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Ändringsförslag 462
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kostnader för begagnade varor. utgår

Or. fr

Ändringsförslag 463
Csaba Őry

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det operativa programmet får, på 
initiativ av medlemsstaterna upp till ett 
högsta belopp på 4 % av fondens anslag, 
finansiera sådana åtgärder för 
förberedelser, förvaltning, övervakning, 
administrativt och tekniskt bistånd, 
revision, information, kontroll och 
utvärdering som är nödvändiga för 
tillämpningen av denna förordning. Den 
får också finansiera tekniskt bistånd och 
kapacitetsuppbyggnad hos 
partnerorganisationerna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 464
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Förslag till förordning
Artikel 26
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26 utgår
Allmänna principer för medlemsstaternas 
förvaltnings- och kontrollsystem
Förvaltnings- och kontrollsystemen ska 
omfatta följande:
a) En beskrivning av vilka funktioner 
varje organ har som berörs av 
förvaltningen och kontrollen och 
fördelningen av funktioner inom varje 
organ.
b) Överensstämmelse med principen om 
åtskillnad av funktioner mellan och inom 
sådana organ.
c) Förfaranden för att säkerställa att de 
deklarerade utgifterna är korrekta.
d) Datoriserade system för redovisning, 
lagring och överföring av ekonomiska 
uppgifter samt uppgifter om indikatorer, i 
övervaknings och rapporteringssyfte.
e) System för rapportering och 
övervakning i de fall det ansvariga 
organet överlämnar verkställandet av 
uppgifterna till ett annat organ.
f) Rutiner för revision av hur 
förvaltnings- och kontrollsystemen 
fungerar.
g) System och förfaranden för att 
säkerställa en tillfredsställande 
verifieringskedja.
h) Förebyggande, upptäckande och 
korrigering av oriktigheter, inklusive 
bedrägeri, och återkrävande av felaktigt 
utbetalda stödbelopp, tillsammans med 
eventuell ränta.

Or. fr

Motivering

I enlighet med artikel 27 i denna förordning ska medlemsstaterna utföra lämpliga 
administrativa och fysiska kontroller och besluta om påföljder vid oegentligheter för att 
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säkerställa att de operativa programmen verkligen genomförs.

Ändringsförslag 465
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Medlemsstaterna ska utse en 
förvaltningsmyndighet, en 
attesteringsmyndighet och en funktionellt 
oberoende revisionsmyndighet för en ESI-
fond för sitt operativa program.

Or. en

Ändringsförslag 466
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27 utgår
Medlemsstaternas ansvar
1. Medlemsstaterna ska fullgöra sina 
skyldigheter när det gäller förvaltning, 
kontroll och revision och åta sig det 
ansvar som följer därav enligt 
bestämmelserna om delad förvaltning i
budgetförordningen och denna 
förordning. I enlighet med principen om 
delad förvaltning ska medlemsstaterna 
ansvara för förvaltning och kontroll av de 
operativa programmen.
2. Medlemsstaterna ska förebygga, spåra 
och korrigera oriktigheter och återkräva 
belopp som betalats ut på otillbörliga 
grunder, tillsammans med eventuell ränta 
på försenade betalningar. De ska 



PE506.148v01-00 48/82 AM\928613SV.doc

SV

informera kommissionen om dessa 
oriktigheter och hålla kommissionen 
underrättad om hur relaterade 
administrativa och rättsliga förfaranden 
fortskrider.
Om belopp som betalats ut på otillbörliga 
grunder till en stödmottagare inte kan 
återkrävas och detta beror på fel eller 
försummelse från medlemsstatens sida, 
ska medlemsstaten vara skyldig att 
återbetala de berörda beloppen till 
unionens budget. 
Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter, i enlighet med 
artikel 59, med närmare bestämmelser om 
medlemsstaternas skyldigheter enligt den 
här punkten.
3. Medlemsstaterna ska inrätta och 
genomföra ett förfarande för oberoende 
granskning av och beslut om klagomål 
rörande urval eller genomförande av de 
insatser som medfinansieras av fonden. 
Medlemsstaterna ska på begäran 
rapportera resultaten av sådana 
undersökningar till kommissionen.
4. Allt officiellt informationsutbyte mellan 
medlemsstaterna och kommissionen ska 
ske via ett system för elektroniskt 
datautbyte som inrättas enligt de villkor 
som kommissionen fastställer i 
genomförandeakter. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 60.3.

Or. fr

Ändringsförslag 467
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska fullgöra sina 
skyldigheter när det gäller förvaltning, 
kontroll och revision och åta sig det ansvar 
som följer därav enligt bestämmelserna om 
delad förvaltning i budgetförordningen och 
denna förordning. I enlighet med principen 
om delad förvaltning ska medlemsstaterna 
ansvara för förvaltning och kontroll av de 
operativa programmen.

1. Medlemsstaterna ska, i samarbete med 
berörda organisationer i det civila 
samhället, fullgöra sina skyldigheter när 
det gäller förvaltning, kontroll och revision 
och åta sig det ansvar som följer därav 
enligt bestämmelserna om delad 
förvaltning i budgetförordningen och 
denna förordning. I enlighet med principen 
om delad förvaltning ska medlemsstaterna 
ansvara för förvaltning och kontroll av de 
operativa programmen.

Or. es

Ändringsförslag 468
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska inrätta och 
genomföra ett förfarande för oberoende 
granskning av och beslut om klagomål 
rörande urval eller genomförande av de 
insatser som medfinansieras av fonden. 
Medlemsstaterna ska på begäran rapportera 
resultaten av sådana undersökningar till 
kommissionen.

3. Medlemsstaterna ska inrätta och 
genomföra ett förfarande för oberoende 
granskning av och beslut om klagomål 
rörande urval eller genomförande av de 
insatser som finansieras av fonden. 
Medlemsstaterna ska på begäran rapportera 
resultaten av sådana undersökningar till 
kommissionen.

Or. es

Ändringsförslag 469
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 28
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28 utgår
Utseende och organisation av 
förvaltnings- och kontrollorgan
1. Medlemsstaten ska utse en nationell 
myndighet eller ett nationellt organ till 
förvaltningsmyndighet.
2. Medlemsstaten ska utse en nationell 
myndighet eller ett nationellt organ till 
attesteringsmyndighet, utan att detta 
påverkar tillämpningen av punkt 3.
3. Medlemsstaten får utse en 
förvaltningsmyndighet som också utför 
attesteringsmyndighetens uppgifter.
4. Medlemsstaten ska utse en myndighet 
eller ett nationellt organ till 
revisionsmyndighet, som ska vara 
funktionellt oberoende av 
förvaltningsmyndigheten och 
attesteringsmyndigheten.
5. Förutsatt att principen om åtskillnad av 
funktioner respekteras kan 
förvaltningsmyndigheten, 
attesteringsmyndigheten, i förekommande 
fall, och revisionsmyndigheten vara en del 
av samma myndighet eller organ.
6. Medlemsstaten får utse ett eller flera 
förmedlande organ som ska utföra vissa 
av förvaltnings- eller 
attesteringsmyndighetens uppgifter under 
denna myndighets ansvar. Berörda 
förfaranden mellan förvaltnings- eller 
attesteringsmyndigheten och de 
förmedlande organen ska dokumenteras 
formellt i skrift.
7. Medlemsstaten eller 
förvaltningsmyndigheten får anförtro 
förvaltningen av en del av det operativa 
programmet till ett förmedlande organ 
genom ett skriftligt avtal mellan det 
förmedlande organet och medlemsstaten 
eller förvaltningsmyndigheten. Det 
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förmedlande organet ska lämna garantier 
för sin solvens och sin kompetens inom 
det berörda området samt inom 
administrativ och ekonomisk förvaltning.
8. Medlemsstaten ska fastställa skriftliga 
bestämmelser om sina förbindelser med 
förvaltningsmyndigheten, 
attesteringsmyndigheten och 
revisionsmyndigheten, om dessa 
myndigheters inbördes förbindelser och 
om förbindelser mellan myndigheterna 
och kommissionen.

Or. fr

Ändringsförslag 470
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Förslag till förordning
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28 utgår
Utseende och organisation av 
förvaltnings- och kontrollorgan
1. Medlemsstaten ska utse en nationell 
myndighet eller ett nationellt organ till 
förvaltningsmyndighet.
2. Medlemsstaten ska utse en nationell 
myndighet eller ett nationellt organ till 
attesteringsmyndighet, utan att detta 
påverkar tillämpningen av punkt 3.
3. Medlemsstaten får utse en 
förvaltningsmyndighet som också utför 
attesteringsmyndighetens uppgifter.
4. Medlemsstaten ska utse en myndighet 
eller ett nationellt organ till 
revisionsmyndighet, som ska vara 
funktionellt oberoende av 
förvaltningsmyndigheten och 
attesteringsmyndigheten.
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5. Förutsatt att principen om åtskillnad av 
funktioner respekteras kan 
förvaltningsmyndigheten, 
attesteringsmyndigheten, i förekommande 
fall, och revisionsmyndigheten vara en del 
av samma myndighet eller organ.
6. Medlemsstaten får utse ett eller flera 
förmedlande organ som ska utföra vissa 
av förvaltnings- eller 
attesteringsmyndighetens uppgifter under 
denna myndighets ansvar. Berörda 
förfaranden mellan förvaltnings- eller 
attesteringsmyndigheten och de 
förmedlande organen ska dokumenteras 
formellt i skrift.
7. Medlemsstaten eller 
förvaltningsmyndigheten får anförtro 
förvaltningen av en del av det operativa 
programmet till ett förmedlande organ 
genom ett skriftligt avtal mellan det 
förmedlande organet och medlemsstaten 
eller förvaltningsmyndigheten. Det 
förmedlande organet ska lämna garantier 
för sin solvens och sin kompetens inom 
det berörda området samt inom 
administrativ och ekonomisk förvaltning.
8. Medlemsstaten ska fastställa skriftliga 
bestämmelser om sina förbindelser med 
förvaltningsmyndigheten, 
attesteringsmyndigheten och 
revisionsmyndigheten, om dessa 
myndigheters inbördes förbindelser och 
om förbindelser mellan myndigheterna 
och kommissionen.

Or. fr

Motivering

I enlighet med artikel 27 i denna förordning ska medlemsstaterna utföra lämpliga 
administrativa och fysiska kontroller och besluta om påföljder vid oegentligheter för att 
säkerställa att de operativa programmen verkligen genomförs.

Ändringsförslag 471
Marije Cornelissen
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Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaten ska utse en nationell 
myndighet eller ett nationellt organ till 
förvaltningsmyndighet.

1. Medlemsstaten ska utse en nationell 
myndighet eller ett nationellt organ till 
förvaltningsmyndighet för en ESI-fond.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna ska undvika att fastställa dubbla standarder och använda sig i största 
möjliga utsträckning av befintliga organ för förvaltningen och kontrollen av denna fond.

Ändringsförslag 472
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaten ska utse en nationell 
myndighet eller ett nationellt organ till 
attesteringsmyndighet, utan att detta 
påverkar tillämpningen av punkt 3.

2. Medlemsstaten ska utse en nationell 
myndighet eller ett nationellt organ till 
attesteringsmyndighet för en ESI-fond, 
utan att detta påverkar tillämpningen av 
punkt 3.

Or. en

Ändringsförslag 473
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaten får utse en 
förvaltningsmyndighet som också utför 
attesteringsmyndighetens uppgifter.

3. Medlemsstaten får utse en 
förvaltningsmyndighet för en ESI-fond
som också utför attesteringsmyndighetens 
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uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 474
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaten får utse ett eller flera 
förmedlande organ som ska utföra vissa av 
förvaltnings- eller 
attesteringsmyndighetens uppgifter under 
denna myndighets ansvar. Berörda 
förfaranden mellan förvaltnings- eller 
attesteringsmyndigheten och de 
förmedlande organen ska dokumenteras 
formellt i skrift.

6. Medlemsstaten kan utse en eller flera 
förmedlande organ för en ESI-fond som 
ska utföra vissa av förvaltnings- eller 
attesteringsmyndighetens uppgifter under 
denna myndighets ansvar. Berörda 
förfaranden mellan förvaltnings- eller 
attesteringsmyndigheten och de 
förmedlande organen ska dokumenteras 
formellt i skrift.

Or. en

Ändringsförslag 475
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] Denna artikel utgår.

Or. fr

Ändringsförslag 476
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Förslag till förordning
Artikel 29
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] Denna artikel utgår.

Or. fr

Motivering

I enlighet med artikel 27 i denna förordning ska medlemsstaterna utföra lämpliga 
administrativa och fysiska kontroller och besluta om påföljder vid oegentligheter för att 
säkerställa att de operativa programmen verkligen genomförs.

Ändringsförslag 477
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kontrollera att medfinansierade varor 
och tjänster har levererats och att de 
utgifter som deklarerats av stödmottagarna 
verkligen har betalats av dem och 
överensstämmer med tillämpliga 
bestämmelser på unionsnivå och nationell 
nivå, samt med det operativa programmet 
och villkoren för stöd till insatsen.

a) Kontrollera att finansierade varor och 
tjänster har levererats och att de utgifter 
som deklarerats av stödmottagarna 
verkligen har betalats av dem och 
överensstämmer med tillämpliga 
bestämmelser på unionsnivå och nationell 
nivå, samt med det operativa programmet 
och villkoren för stöd till insatsen.

Or. es

Ändringsförslag 478
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] Denna punkt utgår.

Or. fr
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Ändringsförslag 479
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Att föra räkenskaper över de belopp som 
kan återkrävas och de belopp som har 
dragits tillbaka sedan stödet till en insats 
helt eller delvis har upphävts. De återvunna 
beloppen ska återbetalas till unionens 
allmänna budget innan det operativa 
programmet avslutats genom att de dras av 
från nästa utgiftsdeklaration.

8. Att föra räkenskaper över de belopp som 
kan återkrävas och de belopp som har 
dragits tillbaka sedan stödet till en insats 
helt eller delvis har upphävts. De återvunna 
beloppen ska återbetalas till fonden innan 
det operativa programmet avslutats genom 
att de dras av från nästa 
utgiftsdeklarationen.

Or. fr

Ändringsförslag 480
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 59 
för att fastställa vilka villkor dessa 
revisioner ska uppfylla.

Or. fr

Ändringsförslag 481
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
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Förslag till förordning
Artikel 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Artikel 32 utgår
Förfarande för utseende av förvaltnings-
och attesteringsmyndigheter
1. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla datum och former för utseende av 
förvaltningsmyndigheter, och i 
förekommande fall 
attesteringsmyndigheter, inom sex 
månader av antagandet av beslutet om det 
operativa programmet.
2. Det utseende som avses i punkt 1 ska 
bygga på en rapport och ett utlåtande från 
ett oberoende revisionsorgan som 
bedömer förvaltnings- och 
kontrollsystemet, inbegripet uppgifterna 
för förmedlande organ inom systemet, och 
dess överensstämmelse med artiklarna 26, 
27, 29 och 30, i enlighet med kriterierna 
för interna förhållanden, 
kontrollverksamhet, information och 
kommunikation samt övervakning som 
kommissionen fastställer i delegerade 
akter i enlighet med artikel 59.
3. Det oberoende organet ska utföra sitt 
arbete i enlighet med internationellt 
vedertagna revisionsnormer.
4. Medlemsstaterna får besluta att en 
förvaltningsmyndighet eller 
attesteringsmyndighet som utsetts för ett 
av ESF medfinansierat operativt program 
enligt förordning (EU) nr ... [CPR] ska 
betraktas som utsedd för den här 
förordningens vidkommande.
Kommissionen får inom två månader efter 
mottagandet av den anmälan som avses i 
punkt 1 begära in det oberoende 
revisionsorganets rapport och utlåtande 
och beskrivningen av förvaltnings- och 
kontrollsystemet.
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Kommissionen kan lämna synpunkter 
inom två månader efter det att den tagit 
emot dessa handlingar.
5. Medlemsstaten ska övervaka det 
utsedda organet och genom ett formellt 
beslut dra in utseendet om ett eller flera 
av kriterierna i punkt 2 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 utsett 
organ och om alla beslut om återkallande.

Or. fr

Ändringsförslag 482
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Förslag till förordning
Artikel 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Artikel 32 utgår
Förfarande för utseende av förvaltnings-
och attesteringsmyndigheter
1. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla datum och former för utseende av 
förvaltningsmyndigheter, och i 
förekommande fall 
attesteringsmyndigheter, inom sex 
månader av antagandet av beslutet om det 
operativa programmet.
2. Det utseende som avses i punkt 1 ska 
bygga på en rapport och ett utlåtande från 
ett oberoende revisionsorgan som 
bedömer förvaltnings- och 
kontrollsystemet, inbegripet uppgifterna 
för förmedlande organ inom systemet, och 
dess överensstämmelse med artiklarna 26, 
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27, 29 och 30, i enlighet med kriterierna 
för interna förhållanden, 
kontrollverksamhet, information och 
kommunikation samt övervakning som 
kommissionen fastställer i delegerade 
akter i enlighet med artikel 59.
3. Det oberoende organet ska utföra sitt 
arbete i enlighet med internationellt 
vedertagna revisionsnormer.
4. Medlemsstaterna får besluta att en 
förvaltningsmyndighet eller 
attesteringsmyndighet som utsetts för ett 
av ESF medfinansierat operativt program 
enligt förordning (EU) nr ... [CPR] ska 
betraktas som utsedd för den här 
förordningens vidkommande.
Kommissionen får inom två månader efter 
mottagandet av den anmälan som avses i 
punkt 1 begära in det oberoende 
revisionsorganets rapport och utlåtande 
och beskrivningen av förvaltnings- och 
kontrollsystemet.
Kommissionen kan lämna synpunkter 
inom två månader efter det att den tagit 
emot dessa handlingar.
5. Medlemsstaten ska övervaka det 
utsedda organet och genom ett formellt 
beslut dra in utseendet om ett eller flera 
av kriterierna i punkt 2 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 utsett 
organ och om alla beslut om återkallande.

Or. fr

Motivering

I enlighet med artikel 27 i denna förordning ska medlemsstaterna utföra lämpliga 
administrativa och fysiska kontroller och besluta om påföljder vid oegentligheter för att 
säkerställa att de operativa programmen verkligen genomförs.
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Ändringsförslag 483
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla datum och former för utseende av 
förvaltningsmyndigheter, och i 
förekommande fall 
attesteringsmyndigheter, inom sex månader 
av antagandet av beslutet om det operativa 
programmet.

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla datum och former för utseende av 
förvaltningsmyndigheter för en ESI-fond, 
och i förekommande fall 
attesteringsmyndigheter, inom sex månader 
av antagandet av beslutet om det operativa 
programmet.

Or. en

Ändringsförslag 484
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får besluta att en 
förvaltningsmyndighet eller 
attesteringsmyndighet som utsetts för ett av 
ESF medfinansierat operativt program 
enligt förordning (EU) nr ... [CPR] ska 
betraktas som utsedd för den här 
förordningens vidkommande.

Medlemsstaterna får besluta att en 
förvaltningsmyndighet eller 
attesteringsmyndighet som utsetts för ett av 
ESF finansierat operativt program enligt 
förordning (EU) nr ... [CPR] ska betraktas 
som utsedd för den här förordningens 
vidkommande.

Or. es

Ändringsförslag 485
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 33
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] Denna artikel utgår.

Or. fr

Ändringsförslag 486
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Förslag till förordning
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] Denna artikel utgår.

Or. fr

Motivering

I enlighet med artikel 27 i denna förordning ska medlemsstaterna utföra lämpliga 
administrativa och fysiska kontroller och besluta om påföljder vid oegentligheter för att 
säkerställa att de operativa programmen verkligen genomförs.

Ändringsförslag 487
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får begära att en 
medlemsstat undersöker ett klagomål som 
lämnats till kommissionen rörande 
genomförandet av insatser som 
medfinansierats ur fonden eller rörande 
hur förvaltnings- och kontrollsystemen 
fungerar.

4. Kommissionen får begära att en 
medlemsstat undersöker ett klagomål som 
lämnats till kommissionen rörande 
genomförandet av insatser som 
finansierats ur fonden eller rörande hur 
förvaltnings- och kontrollsystemen 
fungerar.

Or. fr
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Ändringsförslag 488
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får begära att en 
medlemsstat undersöker ett klagomål som 
lämnats till kommissionen rörande 
genomförandet av insatser som 
medfinansierats ur fonden eller rörande 
hur förvaltnings- och kontrollsystemen 
fungerar.

4. Kommissionen får begära att en 
medlemsstat undersöker ett klagomål som 
lämnats till kommissionen rörande 
genomförandet av insatser som 
finansierats ur fonden eller rörande hur 
förvaltnings- och kontrollsystemen 
fungerar.

Or. es

Ändringsförslag 489
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 34 utgår
Samarbete med revisionsmyndigheterna
1. Kommissionen ska samarbeta med 
revisionsmyndigheterna för att samordna 
revisionsplanerna och 
revisionsmetoderna, och ska också sörja 
för omedelbart utbyte av resultaten från 
revisionerna av förvaltnings- och 
kontrollsystemen.
2. Kommissionen och 
revisionsmyndigheten ska sammanträda 
regelbundet, åtminstone en gång om året 
om de inte sinsemellan kommit överens 
om något annat, för att tillsammans 
granska den årliga kontrollrapporten, 
yttrandet och revisionsstrategin samt 
utbyta åsikter om frågor som rör 
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förbättringar av förvaltnings- och 
kontrollsystemen.

Or. fr

Ändringsförslag 490
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Förslag till förordning
Artikel 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 34 utgår
Samarbete med revisionsmyndigheterna
1. Kommissionen ska samarbeta med 
revisionsmyndigheterna för att samordna 
revisionsplanerna och 
revisionsmetoderna, och ska också sörja 
för omedelbart utbyte av resultaten från 
revisionerna av förvaltnings- och 
kontrollsystemen.
2. Kommissionen och 
revisionsmyndigheten ska sammanträda 
regelbundet, åtminstone en gång om året 
om de inte sinsemellan kommit överens 
om något annat, för att tillsammans 
granska den årliga kontrollrapporten, 
yttrandet och revisionsstrategin samt 
utbyta åsikter om frågor som rör 
förbättringar av förvaltnings- och 
kontrollsystemen.

Or. fr

Motivering

I enlighet med artikel 27 i denna förordning ska medlemsstaterna utföra lämpliga 
administrativa och fysiska kontroller och besluta om påföljder vid oegentligheter för att 
säkerställa att de operativa programmen verkligen genomförs.
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Ändringsförslag 491
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Förslag till förordning
Artikel 27a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27 a
1. Medlemsstaterna ska fullgöra sina 
skyldigheter när det gäller förvaltning, 
kontroll och revision och åta sig det 
ansvar som följer därav enligt 
bestämmelserna om delad förvaltning i 
budgetförordningen och denna 
förordning.
2. Medlemsstaterna ska förebygga, spåra 
och korrigera oriktigheter och återkräva 
belopp som betalats ut på otillbörliga 
grunder, tillsammans med eventuell ränta 
på försenade betalningar.
3. Medlemsstaterna ska inrätta och 
genomföra ett förfarande för oberoende 
granskning av och beslut om klagomål 
rörande urval eller genomförande av de 
insatser som medfinansieras av fonden.

Or. fr

Motivering

Medlemsstaterna bör utföra lämpliga administrativa och fysiska kontroller och besluta om 
sanktioner vid oegentligheter för att säkerställa att de operativa programmen genomförs i 
enlighet med tillämpliga bestämmelser.

Ändringsförslag 492
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Betalningarna ska ske i form av 2. Betalningarna ska ske i form av 
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förfinansiering, mellanliggande betalningar 
och utbetalning av ett eventuellt årligt 
saldo samt av slutsaldot.

tillräcklig förfinansiering, mellanliggande 
betalningar och utbetalning av ett 
eventuellt årligt saldo samt av slutsaldot.

Or. en

Ändringsförslag 493
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska i form av 
mellanliggande betalningar återbetala 90 %
av det belopp som blir resultatet när 
medfinansieringssatsen i enlighet med 
beslutet om antagande av det operativa 
programmet tillämpas på de stödgrundande 
offentliga utgifter som ingår i 
betalningsansökan. Den ska fastställa det 
årliga saldot i enlighet med artikel 47.2.

1. Kommissionen ska i form av 
mellanliggande betalningar återbetala 
100 % av det belopp som blir resultatet när 
medfinansieringssatsen i enlighet med 
beslutet om antagande av det operativa 
programmet tillämpas på de stödgrundande 
offentliga utgifter som ingår i 
betalningsansökan. Den ska fastställa det 
årliga saldot i enlighet med artikel 47.2.

Or. en

Ändringsförslag 494
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska i form av 
mellanliggande betalningar återbetala 
90 % av det belopp som blir resultatet när 
medfinansieringssatsen i enlighet med 
beslutet om antagande av det operativa 
programmet tillämpas på de 
stödgrundande offentliga utgifter som 
ingår i betalningsansökan. Den ska 
fastställa det årliga saldot i enlighet med 
artikel 47.2.

utgår
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Or. es

Ändringsförslag 495
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förvaltningsmyndigheten ska se till att 
stödmottagarna, om bidrag betalas ut till 
partnerorganisationer, får ett tillräckligt 
kassaflöde för att insatserna ska kunna 
genomföras korrekt.

1. Förvaltningsmyndigheten ska se till att 
stödmottagarna, om bidrag betalas ut till 
partnerorganisationer, får ett tillräckligt 
kassaflöde för att insatserna ska kunna 
genomföras korrekt, dvs. förfinansiering 
ska garanteras partnerorganisationerna i 
början av programmen.

Or. en

Ändringsförslag 496
Danuta Jazłowiecka

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Under förutsättning att det finns medel 
tillgängliga ska kommissionen göra den 
mellanliggande betalningen senast 
60 dagar efter den dag då en 
betalningsansökan registrerats vid 
kommissionen.

5. Under förutsättning att det finns medel 
tillgängliga ska kommissionen göra den 
mellanliggande betalningen senast 
30 dagar efter den dag då en 
betalningsansökan registrerats vid 
kommissionen.

Or. pl

Motivering

För att programmet ska kunna genomföras på ett effektivare sätt bör man minska fristen för 
när kommissionen ska göra medel tillgängliga med trettio dagar.

Ändringsförslag 497
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
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Förslag till förordning
Artikel 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 43 utgår
Avbrott av tidsfristen för betalning
1. Betalningsfristen för en ansökning om 
mellanliggande utbetalning kan avbrytas 
av den delegerade utanordnaren i den 
mening som avses i budgetförordningen i 
högst nio månader i följande fall:
a) Om det enligt uppgifter från ett 
revisionsorgan på nationell nivå eller 
unionsnivå finns tecken som tyder på en 
allvarlig brist i förvaltnings- och 
kontrollsystemet.
b) Om den delegerade utanordnaren 
måste genomföra ytterligare kontroller 
efter att ha tagit del av uppgifter som 
tyder på att utgifter i en 
betalningsansökan står i samband med en 
oriktighet med allvarliga ekonomiska 
följder.
c) Om något av de dokument som krävs 
enligt artikel 45.1 inte har lämnats in.
2. Den delegerade utanordnaren kan 
begränsa avbrottet till att gälla den del av 
utgifterna som omfattas av den 
betalningsansökan som påverkas av 
sådana omständigheter som avses i 
punkt 1. Den delegerade utanordnaren 
ska omedelbart informera medlemsstaten 
och förvaltningsmyndigheten om 
anledningen till avbrottet och be dem att 
åtgärda situationen. Den delegerade 
utanordnaren ska låta avbrottet upphöra 
så snart nödvändiga åtgärder har 
vidtagits.

Or. fr
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Ändringsförslag 498
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 44 utgår
Inställande av utbetalningar
1. Kommissionen får tillfälligt avbryta 
samtliga eller en del av de mellanliggande 
betalningarna om
a) det operativa programmets 
förvaltnings- och kontrollsystem uppvisar 
allvarliga brister för vilka inga 
korrigerande åtgärder har vidtagits,
b) utgifterna i en utgiftsdeklaration står i 
samband med en oriktighet med allvarliga 
ekonomiska följder som inte har 
korrigerats,
c) medlemsstaten inte har vidtagit 
nödvändiga åtgärder för att åtgärda en 
situation som har föranlett ett avbrott i 
enlighet med artikel 43,
d) det finns allvarliga brister i kvaliteten 
och tillförlitligheten hos 
övervakningssystemet eller uppgifterna 
om indikatorer.
2. Kommissionen får genom 
genomförandeakter besluta att ställa in de 
mellanliggande utbetalningarna helt eller 
delvis, efter att ha gett medlemsstaten 
möjlighet att framföra sina synpunkter.
3. Kommissionen ska häva inställandet av 
alla eller en del av de mellanliggande 
betalningarna om medlemsstaten har 
vidtagit erforderliga åtgärder för att 
inställandet ska kunna hävas.

Or. fr
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Ändringsförslag 499
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2 – stycke a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De offentliga stödgrundande utgifter 
som uppkommit vid genomförandet av 
insatserna och som bokförts i de 
räkenskaper som avses i artikel 46.1 a, på 
vilka medfinansieringssatsen enligt 
artikel 18 ska tillämpas.

a) ) De offentliga stödgrundande utgifter 
som uppkommit vid genomförandet av 
insatserna och som bokförts i de 
räkenskaper som avses i artikel 46.1 a.

Or. es

Ändringsförslag 500
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 48 utgår
Tillgång till handlingar
1. Förvaltningsmyndigheten ska se till att 
alla verifikat som rör insatserna på 
begäran ska kunna göras tillgängliga för 
kommissionen och Europeiska 
revisionsrätten under tre år. Denna 
treårsperiod inleds den 31 december det 
år då beslutet om godkännande av 
räkenskaper antas i enlighet med 
artikel 47 eller senast den dag då 
slutsaldot betalas ut.
Treårsperioden ska avbrytas vid rättsliga 
eller administrativa förfaranden eller på 
motiverad begäran från kommissionen.
2. Handlingarna ska bevaras i form av 
original eller bestyrkta kopior eller på 
allmänt vedertagna databärare, inbegripet 
elektroniska versioner av 
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originalhandlingar eller handlingar som 
enbart föreligger i elektronisk version.
3. Handlingarna ska bevaras på ett sätt 
som gör det möjligt att identifiera de 
registrerade så länge det är nödvändigt 
för det syfte för vilket uppgifterna 
samlades in eller för vilket de behandlas 
vidare.
4. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 59 för att avgöra vilka databärare 
som kan anses vara allmänt vedertagna.
5. De nationella myndigheterna ska 
fastställa ett förfarande för intygande av 
att de handlingar som finns på allmänt 
vedertagna databärare är identiska med 
originalhandlingarna i syfte att garantera 
att de versioner som finns uppfyller 
kraven i nationell lagstiftning och är 
tillräckligt tillförlitliga för revision.
6. Om handlingarna endast föreligger i 
elektronisk form ska de datasystem som 
används uppfylla godkända 
säkerhetsstandarder som garanterar att 
handlingarna uppfyller kraven i nationell
lagstiftning och är tillräckligt tillförlitliga 
för revision.

Or. fr

Ändringsförslag 501
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Förslag till förordning
Artikel 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 48 utgår
Tillgång till handlingar
1. Förvaltningsmyndigheten ska se till att 
alla verifikat som rör insatserna på 
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begäran ska kunna göras tillgängliga för 
kommissionen och Europeiska 
revisionsrätten under tre år. Denna 
treårsperiod inleds den 31 december det 
år då beslutet om godkännande av 
räkenskaper antas i enlighet med 
artikel 47 eller senast den dag då 
slutsaldot betalas ut.
Treårsperioden ska avbrytas vid rättsliga 
eller administrativa förfaranden eller på 
motiverad begäran från kommissionen.
2. Handlingarna ska bevaras i form av 
original eller bestyrkta kopior eller på 
allmänt vedertagna databärare, inbegripet 
elektroniska versioner av 
originalhandlingar eller handlingar som 
enbart föreligger i elektronisk version.
3. Handlingarna ska bevaras på ett sätt 
som gör det möjligt att identifiera de 
registrerade så länge det är nödvändigt 
för det syfte för vilket uppgifterna 
samlades in eller för vilket de behandlas 
vidare.
4. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 59 för att avgöra vilka databärare 
som kan anses vara allmänt vedertagna.
5. De nationella myndigheterna ska 
fastställa ett förfarande för intygande av 
att de handlingar som finns på allmänt 
vedertagna databärare är identiska med 
originalhandlingarna i syfte att garantera 
att de versioner som finns uppfyller 
kraven i nationell lagstiftning och är 
tillräckligt tillförlitliga för revision.
6. Om handlingarna endast föreligger i 
elektronisk form ska de datasystem som 
används uppfylla godkända 
säkerhetsstandarder som garanterar att 
handlingarna uppfyller kraven i nationell 
lagstiftning och är tillräckligt tillförlitliga 
för revision.

Or. fr
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Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att garantera att medlemsstaterna och 
partnerorganisationerna enkelt, snabbt och effektivt kan utnyttja denna fond.

Ändringsförslag 502
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaten ska genomföra de 
finansiella korrigeringar som är 
nödvändiga i samband med enskilda eller 
systembetingade oegentligheter som 
upptäcks i insatser eller det operativa 
programmet. Finansiella korrigeringar 
innebär att det offentliga stödet till en 
insats eller det operativa programmet 
ställs in helt eller delvis. Medlemsstaten 
ska med beaktande av oriktigheternas art 
och grad av allvar och den ekonomiska 
förlusten för fonden göra en proportionell 
korrigering. Finansiella korrigeringar ska 
föras in i årsredovisningen av 
förvaltningsmyndigheten för det 
räkenskapsår då inställandet beslutades.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 503
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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punkt 4.

Or. fr

Ändringsförslag 504
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Bidrag från fonden som ställs in i 
enlighet med punkt 2 får inte 
återanvändas för någon insats för vilken 
en korrigering gjorts, eller, när en 
finansiell korrigering gjorts för en 
systembetingad oriktighet, för någon 
insats som påverkas av den 
systembetingade oriktigheten.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 505
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionens beslut om finansiell 
korrigering påverkar inte medlemsstatens 
skyldighet att verkställa återkrav enligt 
denna artikel.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 506
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
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Förslag till förordning
Artikel 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 51 utgår
Kommissionens finansiella korrigeringar
1. Kommissionen ska göra finansiella 
korrigeringar i form av 
genomförandeakter genom att helt eller 
delvis ställa in unionens bidrag till ett 
operativt program och genom att från en 
medlemsstat återvinna, i syfte att utesluta 
dem från unionens finansiering, sådana 
belopp som betalats ut i strid med 
tillämplig unionslagstiftning och nationell 
lagstiftning, inbegripet i samband med 
sådana brister i medlemsstaternas 
förvaltnings- och kontrollsystem som 
kommissionen eller Europeiska 
revisionsrätten upptäckt.
2. Överträdelser av tillämplig 
unionslagstiftning eller nationell 
lagstiftning ska leda till finansiella 
korrigeringar enbart om ett av följande 
villkor är uppfyllt:
a) Överträdelsen har eller skulle kunna 
ha påverkat förvaltningsmyndighetens 
urval av insatser som ska få stöd från 
fonden.
b) Överträdelsen har eller skulle ha 
kunnat påverka de utgifter som 
deklarerats för återbetalning ur unionens 
budget.

Or. fr

Ändringsförslag 507
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 52
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] Denna artikel utgår.

Or. fr

Ändringsförslag 508
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 53 utgår
Förfarande för kommissionens finansiella 
korrigeringar
1. Innan kommissionen fattar beslut om 
en finansiell korrigering, ska den inleda 
förfarandet genom att underrätta 
medlemsstaten om sina preliminära 
slutsatser från granskningen och begära 
att medlemsstaten lämnar synpunkter 
inom två månader.
2. Om kommissionen föreslår en 
finansiell korrigering som grundar sig på 
en extrapolering eller ett schablonbelopp, 
ska medlemsstaten ges möjlighet att 
genom en granskning av den berörda 
dokumentationen visa att oriktighetens 
faktiska omfattning är mindre än vad 
kommissionen bedömt. Efter 
överenskommelse med kommissionen får 
medlemsstaten begränsa granskningen till 
att omfatta en lämplig andel eller ett urval 
av berörd dokumentation. Utom i 
vederbörligen motiverade fall får 
tidsfristen för denna granskning inte 
överskrida ytterligare en 
tvåmånadersperiod efter den 
tvåmånadersperiod som avses i punkt 1.
3. Kommissionen ska beakta det 
bevismaterial som medlemsstaterna 
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tillhandahåller inom de tidsfrister som 
anges i punkterna 1 och 2.
4. Om medlemsstaten inte godtar 
kommissionens preliminära slutsatser ska 
den inbjudas till överläggningar hos 
kommissionen, för att säkerställa att alla 
relevanta uppgifter och synpunkter finns 
tillgängliga och beaktas när 
kommissionen ska dra sina slutsatser om 
att göra en finansiell korrigering.
5. För att göra en finansiell korrigering 
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 datum för 
kommissionens inbjudan till 
överläggningar.
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 fonden till det operativa 
programmet minskas.

Or. fr

Ändringsförslag 509
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 54 utgår
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Återbetalningar till unionsbudgeten och 
återkrav
1. Återbetalningar till unionens allmänna 
budget ska göras före den förfallodag som 
anges i betalningskravet, som ska vara 
utformat i enlighet med artikel 77 i 
budgetförordningen. Förfallodagen ska 
vara den sista dagen i den andra månaden 
efter det att betalningskravet utfärdades.
2. Varje försening av en återbetalning ska 
leda till att dröjsmålsränta tas ut från och 
med förfallodagen till och med den dag då 
betalning sker. Räntesatsen ska vara en 
och en halv procentenhet högre än den 
ränta som Europeiska centralbanken 
tillämpar för sina huvudsakliga 
återfinansieringstransaktioner den första 
arbetsdagen i den månad då förfallodagen 
inträffar.

Or. fr

Ändringsförslag 510
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] Denna artikel utgår.

Or. fr

Ändringsförslag 511
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 56

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 56 utgår
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Bestämmelser om återtagna medel
1. Kommissionen ska återta den del av ett 
belopp som beräknats i enlighet med 
andra stycket för ett operativt program 
som inte har använts för utbetalning av 
förfinansiering, mellanliggande 
betalningar och årssaldo senast den 
31 december det andra budgetåret efter 
det år då budgetåtagandet för det 
operativa programmet gjordes, eller för 
vilken en betalningsansökan i enlighet 
med artikel 38 inte har lämnats in i 
enlighet med artikel 42.
Kommissionen ska beräkna det belopp 
som ska återtas genom att till varje 
budgetåtagande för åren 2015–2020 lägga 
en sjättedel av det årliga budgetåtagande 
som hänför sig till det årliga anslaget för 
2014.
2. Genom avvikelse från punkt 1 första 
stycket ska tidsfristerna för återtagande av 
medel inte tillämpas på det årliga 
budgetåtagande som hänför sig till det 
årliga anslaget för 2014.
3. Om det första årliga budgetåtagandet 
hänför sig till det årliga anslaget för 2015 
ska, genom avvikelse från punkt 1, 
tidsfristerna för återtagande av medel inte 
tillämpas på det årliga budgetåtagande 
som hänför sig till det årliga 
budgetåtagandet för 2015. I sådana fall 
ska kommissionen beräkna beloppet i 
enlighet med punkt 1 första stycket genom 
att till genom att till varje budgetåtagande 
för åren 2016–2020 lägga en femtedel av 
de årliga budgetåtaganden som hänför sig 
till det årliga anslaget för 2015.
4. Den del av åtagandena som fortfarande 
är öppen den 31 december 2022 ska 
återtas om något av de dokument som 
krävs enligt artikel 47.2 inte har lämnats 
in till kommissionen senast den 
30 september 2023.

Or. fr
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Ändringsförslag 512
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 57 utgår
Undantag från återtagande
1. Det belopp som berörs av återtagandet 
ska minskas med de belopp som det 
ansvariga organet inte har kunnat 
deklarera till kommissionen av någon av 
följande anledningar:
a) Om insatserna har ställts in genom ett 
rättsligt förfarande eller ett administrativt 
överklagande med uppskjutande verkan.
b) Om ett fall av force majeure har 
inverkat allvarligt på genomförandet av 
hela eller delar av det operativa 
programmet. De nationella myndigheter 
som åberopar force majeure ska påvisa 
dess direkta följder för genomförandet av 
hela eller delar av det operativa 
programmet.
c) Det är möjligt att begära minskning en 
gång om inställandet eller force majeure 
varade upp till ett år, eller flera gånger, 
motsvarande hur länge force majeure 
varat eller antalet år mellan den dag då 
insatsen ställdes in genom ett rättsligt 
eller administrativt beslut och dagen för 
ett slutligt rättsligt eller administrativt 
beslut.
2. Senast den 31 januari ska 
medlemsstaten informera kommissionen 
om de undantag som avses i punkt 1 för 
det belopp som ska deklareras vid 
utgången av föregående år.

Or. fr
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Ändringsförslag 513
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 58 utgår
Förfarande för återtagande av medel
1. Kommissionen ska i god tid informera 
den berörda medlemsstaten och 
förvaltningsmyndigheten när det finns 
risk för återtagande av medel enligt 
artikel 56.
2. På grundval av de uppgifter som 
kommissionen förfogar över den 
31 januari ska den informera 
medlemsstaten och 
förvaltningsmyndigheten om hur stort 
belopp som kommer att återtas som ett 
resultat av de uppgifter den har tillgång 
till.
3. Medlemsstaten ska ha två månader till 
förfogande för att godkänna det belopp 
som ska återtas eller för att lämna 
synpunkter.
4. Senast den 30 juni ska medlemsstaten 
till kommissionen lämna in en reviderad 
finansieringsplan som avspeglar det 
minskade stödbeloppet för det operativa 
programmet under det berörda 
budgetåret. Om medlemsstaten inte gör 
det ska kommissionen revidera 
finansieringsplanen genom att minska 
bidragen från fonden under det berörda 
budgetåret.
5. Kommissionen ska ändra sitt beslut om 
antagande av det operativa programmet 
genom en genomförandeakt senast den 
30 september.

Or. fr
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Ändringsförslag 514
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 60a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 60 a
Övergångsbestämmelser

Kommissionen ska vidta nödvändiga 
ekonomiska åtgärder och 
regleringsåtgärder, om en omfördelning 
av budgetmedel, förväntad 
förskottsfinansiering eller en förlängning 
av förordning nr 121/2012/EU så kräver, 
för att garantera kontinuiteten i 
EU:s ordning för utdelning av livsmedel 
mellan 2013 och 2014 i händelse av ett 
försenat genomförande av denna 
förordning.

Or. fr

Ändringsförslag 515
Pervenche Berès, Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 61a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 61a
Övergångsperiod

– De medlemsstater som under 2014 vill 
ansöka om medel från fonden för 
europeiskt bistånd för dem som har det 
sämst ställt kommer att kunna göra det 
genom att tillämpa ett förenklat 
förfarande som innebär att
i. medlemsstaten skickar ett program med 
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dess huvuddrag (mål, stödmottagare, 
särskilda krav i fråga om 
produktkvantitet) till kommissionen,
ii. kommissionen fastställer fördelningen 
av resurser per medlemsstat, baserad på 
ovan nämnda program,
iii. medlemsstaten rapporterar om 
programmets utveckling och 
distributionens effekter.
– Livsmedelsbistånd levereras 
kostnadsfritt av kommissionen.
– Det förenklade förfarandet kommer att 
gälla fram till den 31 december 2014.

Or. en

Ändringsförslag 516
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Bilaga 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] Denna bilaga utgår.

Or. fr

Ändringsförslag 517
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Bilaga 1 – underavsnitt 4.1.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.1.1. Finansieringsplan för det operativa 
programmet med årliga åtaganden från 
fonden och motsvarande nationell 
medfinansiering (euro)

utgår

Or. es


