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KORTFATTAD MOTIVERING

De europeiska fonderna inom sammanhållningspolitiken, den gemensamma 
jordbrukspolitiken och den gemensamma fiskeripolitiken har en betydande hävstångseffekt på 
den hållbara utvecklingen av våra territorier. Mer än någonsin behöver politiska och 
ekonomiska aktörer samt föreningsaktörer i våra regioner dessa fonder för att genomföra 
konkreta och värdefulla projekt till förmån för de europeiska medborgarna, och även, många 
gånger, till förmån för vår miljö.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF), 
Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och 
Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) verkar inom en gemensam strategisk ram (nedan 
kallade GSR-fonderna), som fastställs genom denna förordning.  

De gemensamma bestämmelser som rör GSR-fonderna måste uppfylla följande tre huvudmål:

1. Användningen av GSR-fonder ska inriktas på de viktigaste utmaningarna som EU står 
inför i syfte att uppnå konkreta och synliga resultat (Europa 2020-strategin). 

2. Förfarandena för att ansöka om finansiering ska förenklas så att fonderna verkligen blir 
”tillgängliga” för potentiella stödmottagare.

3. En sund förvaltning av stödmedlen ska garanteras för att på bästa sätt använda de 
offentliga medlen från EU:s budget.

I detta sammanhang vill föredraganden särskilt välkomna ambitionen med och kvaliteten på 
kommissionens lagförslag.  Även om föredraganden delar huvudlinjerna i föreslaget anser 
hon dock att några ändringar bör göras, bland annat i syfte att stärka de positiva effekterna på 
den hållbara utvecklingen av våra territorier.

Föredraganden har arbetat med genomförandet av sammanhållningspolitiken i sin region, 
Touraine, i hjärtat av Frankrike, och känner till ett antal fördelar och nackdelar med denna 
politik. Mot bakgrund av sin erfarenhet från verkliga livet, som kompletteras av 
parlamentarisk erfarenhet som ledamot i utskottet för regional utveckling (2009–2011), kan 
föredraganden ställa följande diagnos:

1. Den hållbara utvecklingens roll måste stärkas

Enligt artikel 8 i detta förslag till förordning är begreppet hållbar utveckling ett övergripande 
mål som måste främjas av kommissionen och medlemsstaterna i genomförandet av denna 
politik. Begreppet hållbar utveckling måste vidgas så att det omfattar behovet av att skydda 
den biologiska mångfalden och ekosystemen. Skyddet av biologisk mångfald och ekosystem 
ska även läggas till de tematiska målen. 

I enlighet med artikel 8 bör de nationella miljöskyddsorganen även yttra sig om vart och ett av 
de föreslagna operativa program som lagts fram för godkännande hos kommissionen.
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2. Fonderna måste tillgängliggöras och synliggöras bättre samt medge mer insyn 

Det verkar absolut nödvändigt att fonderna görs mer tillgängliga och synliggörs bättre samt 
medger mer insyn för att miljöprojekten ska kunna genomföras på korrekt sätt.

De europeiska fondernas tillgänglighet är till stor del avhängig deras minskade komplexitet. 
Det är därför nödvändigt att bestämmelserna i denna förordning är tydliga och enkla att 
tillämpa. Villkoren för genomförandet av ”inkomstgenererande projekt” bör därför anges mer 
i detalj. Dessutom ska kontrollerna av hur fonderna används stå i proportion till det stöd som 
anslagits och även till de risker som konstaterats vid genomförandet. Att flerdubbla 
kontrollerna, som alltför ofta är överflödiga, komplicerar förfarandena och gör dem 
långsammare på stödmottagarnas bekostnad. Det bör slutligen klargöras att inrättandet av ett 
elektroniskt system för datautbyte (projektet ”e-sammanhållning”) innebär att de båda viktiga 
målen om förenkling och miljöskydd (mindre pappersdokument) uppfylls.

Fonderna bör synliggöras bättre, å ena sidan genom fastställandet av en 
kommunikationsstrategi i partnerskapsavtalet och, å andra sidan, genom skapandet av 
webbplatser med utförlig information. På dessa webbplatser ska användarvillkoren för 
GSR-fonderna återfinnas gällande vart och ett av de operativa programmen.

Insynen i stödet från fonderna ska förbättras genom ett ökat deltagande av 
Europaparlamentets ledamöter, som numera är medlagstiftare, i genomförandet av 
GSR-fonderna.

Rekommendationer

Samtliga ändringsförslag bör förbättra användningen av GSR-fonderna och deras effektivitet. 
Då de europeiska fonderna redan i dag ofta bedöms som komplexa att använda, vill 
föredraganden inte gå längre än de ändringsförslag som beskrivs i detta förslag till yttrande. 
Att lägga till en bestämmelse, regel eller ytterligare ett miljömål kan riskera att göra denna 
politik ännu mer komplex.

Ledamöterna i Europaparlamentet har ett uppdrag som sträcker sig utöver lagstiftningsarbetet, 
hur viktigt det än är. Föredraganden rekommenderar att parlamentets ledamöter aktivt deltar i 
genomförandet av dessa bestämmelser. Hon uppmanar dem särskilt att delta vid 
övervakningskommittéernas sammanträden som kommer att äga rum i europeiska regioner 
under de sju år som programperioden 2014–2020 varar.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för regional 
utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att bestämmelserna ska tolkas på ett 
korrekt och enhetligt sätt och för att bidra 
till rättsäkerhet för medlemsstaterna och 
stödmottagarna, måste vissa termer som 
används i denna förordning definieras.

(6) För att bestämmelserna ska tolkas på ett 
korrekt och enhetligt sätt och för att bidra 
till rättsäkerhet för medlemsstaterna och 
stödmottagarna, måste vissa termer som 
används i denna förordning definieras och 
de bestämmelser som gäller för 
GSR-fonder förenklas.

Or. fr

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Enligt artikel 317 i fördraget och i 
samband med delad förvaltning bör det 
anges på vilka villkor kommissionen kan 
utöva sina befogenheter att genomföra 
Europeiska unionens allmänna budget och 
medlemsstaternas ansvar att samarbeta bör 
förtydligas. Dessa villkor bör göra det 
möjligt för kommissionen att få säkerhet 
om att medlemsstaterna använder 
GSR-fonderna på ett lagligt och korrekt 
sätt och i enlighet med principen om sund 
ekonomisk förvaltning i den bemärkelse 
som avses i rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 1605/2002 av den 
25 juni 2002 med budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget. Medlemsstaterna och de organ som 
medlemsstaterna utsett i detta syfte ska 
ansvara för genomförandet av programmen 
på lämplig territoriell nivå, i 
överensstämmelse med medlemsstaternas 
institutionella, rättsliga och finansiella 

(8) Enligt artikel 317 i fördraget och i 
samband med delad förvaltning bör det 
anges på vilka villkor kommissionen kan 
utöva sina befogenheter att genomföra 
Europeiska unionens allmänna budget och 
medlemsstaternas ansvar att samarbeta bör
förtydligas. Dessa villkor bör göra det 
möjligt för kommissionen att få säkerhet 
om att medlemsstaterna använder 
GSR-fonderna på ett lagligt och korrekt 
sätt och i enlighet med principen om sund 
ekonomisk förvaltning i den bemärkelse 
som avses i rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 1605/2002 av den 
25 juni 2002 med budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget. Medlemsstaterna och de organ som 
medlemsstaterna utsett i detta syfte ska 
ansvara för genomförandet av programmen 
på lämplig territoriell nivå, i 
överensstämmelse med medlemsstaternas 
institutionella, rättsliga och finansiella 
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ramar. Dessa bestämmelser ska också 
säkerställa att man uppmärksammar 
vikten av att unionens insatser är 
komplementära och sammanhängande, att 
de administrativa arrangemangen är 
proportionella och att den administrativa 
bördan för GSR-fondernas stödmottagare 
minskas.

ramar. Dessa bestämmelser bör säkerställa 
att unionens insatser är komplementära och 
sammanhängande, att de administrativa 
arrangemangen är proportionella och att 
den administrativa bördan för 
GSR-fondernas stödmottagare minskas.

Or. fr

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Kommissionen bör genom en 
delegerad rättsakt anta en gemensam 
strategisk ram för att omsätta unionens mål 
i nyckelåtgärder för GSR-fonderna, i syfte 
att ge programplaneringen i 
medlemsstaterna och regionerna en klarare 
strategisk riktning. Den gemensamma 
strategiska ramen bör underlätta den 
sektorsvisa och territoriella samordningen 
av unionens insatser genom GSR-fonderna 
och med andra relevanta politikområden 
och instrument inom unionen.

(14) Kommissionen bör lägga fram ett 
lagförslag till Europaparlamentet och 
rådet i avsikt att anta en gemensam 
strategisk ram för att omsätta unionens mål 
i nyckelåtgärder för GSR-fonderna, i syfte 
att ge programplaneringen i 
medlemsstaterna och regionerna en klarare 
strategisk riktning. Den gemensamma 
strategiska ramen bör underlätta den 
sektorsvisa och territoriella samordningen 
av unionens insatser genom GSR-fonderna 
och med andra relevanta politikområden 
och instrument inom unionen.

Or. fr

Motivering

Eftersom den gemensamma strategiska ramen är av avgörande betydelse, bör det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet tillämpas. 
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) På grundval av kommissionens
gemensamma strategiska ram bör varje 
medlemsstat utarbeta ett partnerskapsavtal 
i samarbete med sina partner och i dialog 
med kommissionen. Partnerskapsavtalet 
bör omsätta innehållet i den gemensamma
strategiska ramen till ett nationellt 
sammanhang och innehålla fasta åtaganden 
för hur unionens mål ska uppnås genom 
GSR-fondernas programplanering.

(16) På grundval av den gemensamma 
strategiska ramen bör varje medlemsstat 
utarbeta ett partnerskapsavtal i samarbete 
med sina partner och i dialog med 
kommissionen. Partnerskapsavtalet bör 
omsätta innehållet i den gemensamma 
strategiska ramen till ett nationellt 
sammanhang och innehålla fasta åtaganden 
för hur unionens mål ska uppnås genom 
GSR-fondernas programplanering.

Or. fr

Motivering

Eftersom den gemensamma strategiska ramen är av avgörande betydelse, bör det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet tillämpas.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) För övervakning av programmens 
framsteg bör ett årligt översynsmöte hållas 
mellan medlemsstaten och kommissionen. 
Medlemsstaten och kommissionen bör 
dock kunna komma överens om att inte 
ordna ett sådant möte, för att undvika en 
onödig administrativ börda.

(30) För övervakning av programmens 
framsteg bör ett årligt översynsmöte hållas 
mellan medlemsstaten, Europaparlamentet
och kommissionen. Medlemsstaten och 
kommissionen bör dock kunna komma 
överens om att inte ordna ett sådant möte, 
för att undvika en onödig administrativ 
börda.

Or. fr

Motivering

Sedan Lissabonfördragets ikraftträdande tillämpar Europaparlamentet medbeslutande. Det 
är därför absolut nödvändigt att parlamentet deltar i genomförandet av denna politik.
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) För att garantera en effektiv 
användning av unionens medel och 
undvika överfinansiering av 
inkomstgenererande projekt, är det 
nödvändigt att ange regler för beräkning av 
bidraget från GSR-fonderna till 
inkomstgenererande projekt.

(37) För att garantera en effektiv 
användning av unionens medel och
undvika överfinansiering av 
inkomstgenererande projekt utan att för 
den skull hindra genomförandet av 
värdefulla projekt, är det nödvändigt att 
ange lämpliga regler för beräkning av 
bidraget från GSR-fonderna till 
inkomstgenererande projekt.

Or. fr

Motivering

De komplicerade regler som gäller för inkomstgenererande projekt tenderar att alltför ofta 
hindra genomförandet av värdefulla projekt.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 67

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(67) För att nödvändiga och uppdaterade 
uppgifter om programmets genomförande 
ska finnas att tillgå måste medlemsstaterna 
regelbundet förse kommissionen med de 
viktigaste uppgifterna. För att undvika en 
extra börda för medlemsstaterna bör detta 
begränsas till uppgifter som samlas in 
kontinuerligt, och överföringen av 
uppgifterna bör ske elektroniskt.

(67) För att nödvändiga och uppdaterade 
uppgifter om programmets genomförande 
ska finnas att tillgå måste medlemsstaterna 
regelbundet förse kommissionen med de 
viktigaste uppgifterna. För att undvika en 
extra börda för medlemsstaterna och för att 
skydda miljön bör detta begränsas till 
uppgifter som samlas in kontinuerligt, och 
överföringen av uppgifterna bör ske 
elektroniskt.

Or. fr
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Motivering

Det bör preciseras att inrättandet av ett elektroniskt system för datautbyte (projektet ”e-
sammanhållning”) innebär att de båda viktiga målen om förenkling och miljöskydd (mindre 
pappersdokument) uppfylls.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 79

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(79) Utan att det påverkar kommissionens 
befogenheter när det gäller finansiell 
kontroll bör samarbetet mellan 
medlemsstaterna och kommissionen på 
detta område utökas och det bör fastställas 
kriterier som gör att kommissionen, inom 
ramen för sin strategi för kontroll av 
nationella system, kan avgöra vilken 
säkerhetsgrad som bör krävas från de 
nationella revisionsorganen.

(79) Utan att det påverkar kommissionens 
befogenheter när det gäller finansiell 
kontroll bör samarbetet mellan 
medlemsstaterna och kommissionen på 
detta område utökas och det bör fastställas 
kriterier som gör att kommissionen, inom 
ramen för sin strategi för proportionerlig 
kontroll av nationella system, kan avgöra 
vilken säkerhetsgrad som bör krävas från 
de nationella revisionsorganen.

Or. fr

Motivering

Kontrollerna av hur fonderna används ska stå i proportion till det stöd som anslagits och 
även till de risker som konstaterats vid genomförandet. Att flerdubbla kontrollerna, som 
alltför ofta är överflödiga, komplicerar förfarandena och gör dem långsammare på 
stödmottagarnas bekostnad.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 87

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(87) Intervallerna mellan revisionerna bör 
stå i proportion till omfattningen av 
unionens stöd från fonderna. Framför allt 
bör antalet revisioner minskas när de 
stödberättigade utgifterna för en insats inte 
överstiger 100 000 euro. Det bör dock vara 
möjligt att utföra revisioner när som helst 

(87) Intervallerna mellan revisionerna bör 
stå i proportion till omfattningen av 
unionens stöd från fonderna och till 
konstaterade risker. Framför allt bör 
antalet revisioner minskas när de 
stödberättigade utgifterna för en insats inte 
överstiger 200 000 euro. Det bör dock vara 



PE487.721v01-00 10/21 PA\898869SV.doc

SV

när det finns tecken på oriktigheter eller 
oegentligheter eller, när en genomförd 
insats avslutats, som en del i ett 
granskningsurval. För att nivån på 
kommissionens revision ska stå i 
proportion till risken bör kommissionen 
kunna minska sitt revisionsarbete rörande 
de operativa programmen, om det inte 
finns några större brister eller om 
revisionsmyndigheten är tillförlitlig.

möjligt att utföra revisioner när som helst 
när det finns tecken på oriktigheter eller 
oegentligheter eller, när en genomförd 
insats avslutats, som en del i ett 
granskningsurval. För att nivån på 
kommissionens revision ska stå i 
proportion till risken bör kommissionen 
kunna minska sitt revisionsarbete rörande 
de operativa programmen, om det inte 
finns några större brister eller om 
revisionsmyndigheten är tillförlitlig.

Or. fr

Motivering

Kontrollerna av hur fonderna används ska stå i proportion till det stöd som anslagits och 
även till de risker som konstaterats vid genomförandet. Att flerdubbla kontrollerna, som 
alltför ofta är överflödiga, komplicerar förfarandena och gör dem långsammare på 
stödmottagarnas bekostnad.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 88

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att komplettera och ändra vissa icke-
väsentliga delar av denna förordning, bör 
befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen avseende en uppförandekod 
om de mål och kriterier som ska stödja 
genomförandet av partnerskapet, 
antagandet av en gemensam strategisk 
ram, kompletterande regler om tilldelning 
av tillväxt- och konkurrenskraftsreserven, 
avgränsningen av de områden och den 
befolkning som omfattas av lokala 
utvecklingsstrategier, närmare regler om 
finansieringsinstrument 
(förhandsbedömning, stödberättigande 
utgifter, typer av verksamhet som inte kan 
få stöd, kombinering av stödformer, 
överlåtelse och förvaltning av tillgångar, 
betalningsansökningar samt kapitalisering 

(88) För att komplettera och ändra vissa 
icke-väsentliga delar av denna förordning, 
bör befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen avseende en uppförandekod 
om de mål och kriterier som ska stödja 
genomförandet av partnerskapet,
antagandet av kompletterande regler om 
tilldelning av tillväxt- och 
konkurrenskraftsreserven, avgränsningen 
av de områden och den befolkning som 
omfattas av lokala utvecklingsstrategier, 
närmare regler om finansieringsinstrument 
(förhandsbedömning, stödberättigande 
utgifter, typer av verksamhet som inte kan 
få stöd, kombinering av stödformer, 
överlåtelse och förvaltning av tillgångar, 
betalningsansökningar samt kapitalisering 
av årliga delbetalningar), fastställande av 
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av årliga delbetalningar), fastställande av 
schablonbelopp för vinstdrivande 
verksamhet, medlemsstaternas ansvar för 
förfarandet för rapportering av 
oegentligheter och återkrav av otillbörligt 
utbetalda belopp, mallen för 
förvaltningsförklaringen om förvaltnings-
och kontrollsystemets funktion, villkoren 
för nationella revisioner, 
ackrediteringskrav för 
förvaltningsmyndigheter och 
attesteringsmyndigheter, angivande av 
allmänt godkända databärare, nivå för 
tillämpliga finansiella korrigeringar, 
ändringar av bilagor samt de särskilda 
åtgärderna som krävs för att underlätta 
övergången från förordning (EG) 
nr 1083/2006. Kommissionen bör också 
ges befogenheter att ändra bilagorna I och 
IV för att göra de anpassningar som kan 
komma att krävas i framtiden. Det är 
särskilt viktigt att kommissionen under det 
förberedande arbetet genomför lämpliga 
samråd, även på expertnivå.

schablonbelopp för vinstdrivande 
verksamhet, medlemsstaternas ansvar för 
förfarandet för rapportering av 
oegentligheter och återkrav av otillbörligt 
utbetalda belopp, mallen för 
förvaltningsförklaringen om förvaltnings-
och kontrollsystemets funktion, villkoren 
för nationella revisioner, 
ackrediteringskrav för 
förvaltningsmyndigheter och 
attesteringsmyndigheter, angivande av 
allmänt godkända databärare, nivå för 
tillämpliga finansiella korrigeringar, 
ändringar av bilagor samt de särskilda 
åtgärderna som krävs för att underlätta 
övergången från förordning (EG) 
nr 1083/2006. Kommissionen bör också 
ges befogenheter att ändra bilagorna I och 
IV för att göra de anpassningar som kan 
komma att krävas i framtiden. Det är 
särskilt viktigt att kommissionen under det 
förberedande arbetet genomför lämpliga
samråd, även på expertnivå. När 
kommissionen förbereder och utarbetar 
delegerade akter bör den se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.

Or. fr

Motivering

Eftersom den gemensamma strategiska ramen är av avgörande betydelse, bör det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet tillämpas.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Bestämmelserna för genomförandet och 
användningen av GSR-fonderna, särskilt de 
ekonomiska och administrativa medel som 

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

krävs för genomförandet av GSR-fonderna, 
när det gäller rapportering, utvärdering, 
förvaltning och kontroll, ska stå i 
proportion till det stöd som anslagits och 
till konstaterade risker.

Or. fr

Motivering

Kontrollerna av hur fonderna används ska stå i proportion till det stöd som anslagits och 
även till de risker som konstaterats vid genomförandet. Att flerdubbla kontrollerna, som 
alltför ofta är överflödiga, komplicerar förfarandena och gör dem långsammare på 
stödmottagarnas bekostnad.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna och kommissionen ska se 
till att miljöskyddskrav, resurseffektivitet, 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar, motståndskraften mot 
katastrofer samt riskförebyggande och 
riskhantering främjas i samband med 
förberedelser och genomförande av 
partnerskapsavtalen och programmen. 
Medlemsstaterna ska tillhandahålla 
information om stödet till 
klimatförändringsmålen på ett sätt som 
kommissionen bestämmer. Kommissionen 
ska anta en metod för detta genom en 
genomförandeakt. Genomförandeakten ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 143.

Medlemsstaterna och kommissionen ska se 
till att miljöskyddskrav, resurseffektivitet, 
skydd av biologisk mångfald och 
ekosystem, begränsning av och anpassning 
till klimatförändringar, motståndskraften 
mot katastrofer samt riskförebyggande och 
riskhantering som grundar sig på 
ekosystem främjas i samband med 
förberedelser och genomförande av 
partnerskapsavtalen och programmen. 
Medlemsstaterna ska tillhandahålla 
information om stödet till 
klimatförändringsmålen och målen för 
biologisk mångfald på ett sätt som 
kommissionen bestämmer. Kommissionen 
ska anta en metod för detta genom en 
genomförandeakt. Genomförandeakten ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 143.3.

Or. fr
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Motivering

Begreppet hållbar utveckling är ett övergripande mål som ska främjas av kommissionen och 
medlemsstaterna i genomförandet av denna politik. Begreppet måste vidgas så att det 
omfattar behovet av att skydda den biologiska mångfalden och ekosystemen. 

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6) Att skydda miljön, den biologiska 
mångfalden och ekosystemen och främja 
en hållbar användning av resurser.

Or. fr

Motivering

Begreppet hållbar utveckling är ett övergripande mål som ska främjas av kommissionen och 
medlemsstaterna i genomförandet av denna politik. Begreppet måste vidgas så att det 
omfattar behovet av att skydda den biologiska mångfalden och ekosystemen. Skyddet av 
biologisk mångfald och ekosystem ska även läggas till de tematiska målen.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
en delegerad akt i enlighet med artikel 142 
om den gemensamma strategiska ramen 
inom tre månader efter det att denna 
förordning antagits.

Kommissionen ska lägga fram ett 
lagförslag för Europaparlamentet och 
rådet i syfte att anta en gemensam 
strategisk ram. När ramen har antagits, 
ska den bifogas denna förordning.

Or. fr

Motivering

Eftersom den gemensamma strategiska ramen är av avgörande betydelse, bör det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet tillämpas.
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 14 – led e – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) En sammanfattning av de 
kommunikationsåtgärder som planeras 
för att informera potentiella 
stödmottagare.

Or. fr

Motivering

Fonderna ska synliggöras bättre genom att en kommunikationsstrategi fastställs i 
partnerskapsavtalet.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska delta i 
övervakningskommitténs arbete i egenskap 
av rådgivare.

2. Kommissionen och Europaparlamentet
ska delta i övervakningskommitténs arbete 
i egenskap av rådgivare.

Or. fr

Motivering

Sedan Lissabonfördragets ikraftträdande tillämpar Europaparlamentet medbeslutande. Det 
är därför absolut nödvändigt att parlamentet deltar fullt ut i genomförandet av denna politik.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett årligt översynsmöte ska varje år 1. Ett årligt översynsmöte ska varje år 
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under perioden 2016–2022 anordnas 
mellan kommissionen och varje 
medlemsstat för att granska resultatet för 
varje program, med beaktande av den årliga 
genomföranderapporten och 
kommissionens synpunkter och 
rekommendationer, där så är tillämpligt.

under perioden 2016–2022 anordnas 
mellan kommissionen och varje 
medlemsstat för att granska resultatet för 
varje program, med beaktande av den årliga 
genomföranderapporten och 
kommissionens synpunkter och 
rekommendationer, där så är tillämpligt.
Företrädare för Europaparlamentet ska 
delta på mötet.

Or. fr

Motivering

Sedan Lissabonfördragets ikraftträdande tillämpar Europaparlamentet medbeslutande. Det 
är därför absolut nödvändigt att parlamentet deltar i genomförandet av denna politik.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genererad nettoinkomst efter 
avslutandet av en insats under en specifik 
referensperiod ska fastställas i förväg 
genom en av följande metoder:

1. Genererad nettoinkomst efter 
avslutandet av en insats under en specifik 
referensperiod ska fastställas i förväg 
genom en av följande två metoder, som 
stödmottagarens väljer:

Or. fr

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Tillämpning av ett inkomstprocentsats 
enligt en schablonsats för den berörda
typen av insats.

a) Tillämpning av en inkomstprocentsats 
enligt en schablonsats på den totala 
stödberättigande kostnaden för insatsen
enligt den berörda sektorn.
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Or. fr

Motivering

De komplicerade regler som gäller för inkomstgenererande projekt tenderar att alltför ofta 
hindra genomförandet av värdefulla projekt. Kommissionens förslag bör förtydligas och
utvecklas närmare.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Under förutsättning att 
kontraktssystemet är förenligt med 
unionsrätten bestäms utgifternas 
stödberättigande med en garanti om 
likvärdig behandling av projekten, oavsett 
vilken typ av kontraktssystem 
stödmottagaren valt.

Or. fr

Motivering

I samband med kommissionens meddelande av den 26 november 2008 inleddes en diskussion 
om stöd till offentliga investeringar genom utnyttjande av offentlig-privata partnerskap. 
Diskussionen fördjupades genom meddelandet av den 19 november 2009 om utveckling av 
offentlig-privata partnerskap. En likvärdig behandling av projekten bör garanteras oavsett 
vilken typ av kontraktsystem som valts. 

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska utifrån tillgänglig 
information, inklusive 
ackrediteringsförfarandet, den årliga 
förvaltningsförklaringen, årliga 
kontrollrapporter, det årliga 
revisionsyttrandet, den årliga 
genomföranderapporter och revisioner 

1. Kommissionen ska utifrån tillgänglig 
information, inklusive 
ackrediteringsförfarandet, den årliga 
förvaltningsförklaringen, årliga 
kontrollrapporter, det årliga 
revisionsyttrandet, den årliga 
genomföranderapporten och revisioner 
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som utförts av nationella organ och 
unionsorgan, försäkra sig om att 
medlemsstaten har inrättat förvaltnings-
och kontrollsystem som överensstämmer 
med den här förordningen och de 
fondspecifika bestämmelserna och att 
dessa system fungerar effektivt under
genomförandet av programmen.

som utförts av nationella organ och 
unionsorgan, försäkra sig om att 
medlemsstaten har inrättat förvaltnings-
och kontrollsystem som överensstämmer 
med den här förordningen och de 
fondspecifika bestämmelserna och att 
dessa system fungerar på ett effektivt och 
proportionerligt sätt i förhållande till 
konstaterade risker vid genomförandet av 
programmen.

Or. fr

Motivering

Kontrollerna av hur fonderna används ska stå i proportion till det stöd som anslagits och 
även till de risker som konstaterats vid genomförandet. Att flerdubbla kontrollerna, som 
alltför ofta är överflödiga, komplicerar förfarandena och gör dem långsammare på 
stödmottagarnas bekostnad.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Regioner delas in i de tre kategorierna 
utifrån hur deras BNP per capita, mätt i 
köpkraftspariteter och beräknad på 
grundval av uppgifter för unionen för 
perioden 2006–2008, förhåller sig till 
genomsnittlig BNP i EU-27 under samma 
period.

Regioner delas in i de tre kategorierna 
utifrån hur deras BNP per capita, mätt i 
köpkraftspariteter och beräknad på 
grundval av uppgifter för unionen för 
perioden 2007–2009, förhåller sig till 
genomsnittlig BNP i EU-27 under samma 
period.

Or. fr

Motivering

Eftersom Eurostats uppgifter för 2009 nu tillkännagivits, bör dessa användas.
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Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

I enlighet med artikel 8 bör de nationella miljöskyddsorganen även yttra sig om vart och ett 
av de föreslagna operativa programmen som lagts fram för godkännande hos kommissionen.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 105 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Inrätta en enda webbplats eller en enda 
webbportal med information om, och 
tillgång till, alla operativa program i den 
medlemsstaten.

a) Inrätta

– en enda webbplats eller en enda 
webbportal med information om, och 
tillgång till, alla operativa program i den 
medlemsstaten,
– en webbplats för varje operativt 
program, som kan nås från den enda 
webbplatsen eller den enda webbportalen.

Or. fr
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Motivering

Fonderna ska synliggöras bättre genom att man skapar webbplatser med utförlig information. 
På dessa webbplatser ska användarvillkoren för GSR-fonderna återfinnas gällande vart och 
ett av de operativa programmen.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 107 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den informations- och 
kommunikationsansvariga ska samordna 
och leda möten i ett nätverk av nationella 
kommunikationsansvariga för fonderna, 
inklusive behöriga europeiska program för 
territoriellt samarbete, inrätta och 
uppdatera den webbsida eller webbportal 
som avses i bilaga V och tillhandahålla en 
översikt över vilka 
kommunikationsåtgärder som vidtagits på 
nationell nivå.

2. Den informations- och 
kommunikationsansvariga ska samordna 
och leda möten i ett nätverk av nationella 
kommunikationsansvariga för fonderna, 
inklusive behöriga europeiska program för 
territoriellt samarbete, inrätta och 
uppdatera de webbplatser som avses i 
bilaga V och tillhandahålla en översikt 
över vilka kommunikationsåtgärder som 
vidtagits på nationell nivå.

Or. fr

Motivering

Fonderna ska synliggöras bättre genom att man skapar webbplatser med utförlig information. 
På dessa webbplatser ska användarvillkoren för GSR-fonderna återfinnas gällande vart och 
ett av de operativa programmen.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 112 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Systemen för uppgiftsutbyte ska främja 
driftskompatibilitet mellan nationella ramar 
och unionsramar och säkerställa att 
stödmottagarna bara behöver lämna alla de 
uppgifter som avses i första stycket en 
gång.

Systemen för uppgiftsutbyte ska främja 
driftskompatibilitet mellan nationella ramar 
och unionsramar, säkerställa att 
stödmottagarna bara behöver lämna alla de 
uppgifter som avses i första stycket en 
gång och bidra till att skydda miljön.
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Or. fr

Motivering

Det bör preciseras att inrättandet av ett elektroniskt system för datautbyte (projektet ”e-
sammanhållning”) innebär att de båda viktiga målen om förenkling och miljöskydd (mindre 
pappersdokument) uppfylls.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 114 – punkt 3 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) är öppna och inte diskriminerande, i) är tydliga, öppna och inte 
diskriminerande,

Or. fr

Motivering

De europeiska fondernas tillgänglighet är till stor del avhängig deras minskade komplexitet. 
Det är därför nödvändigt att bestämmelserna i denna förordning är tydliga och enkla att 
tillämpa.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 140 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Insatser för vilka de stödberättigande 
utgifterna inte överstiger 100 000 euro ska 
inte omfattas av mer än en revision, av 
antingen revisionsmyndigheten eller 
kommissionen, för avslutandet av alla 
utgifter som berörs i enlighet med 
artikel 131. Övriga insatser ska inte 
omfattas av mer än en revision per 
räkenskapsår, av revisionsmyndigheten och 
av kommissionen, före avslutandet av alla 
utgifter som berörs i enlighet med 
artikel 131. Dessa bestämmelser ska inte 
påverka tillämpningen av punkt 4. 

1. Insatser för vilka de stödberättigande 
utgifterna inte överstiger 200 000 euro ska 
inte omfattas av mer än en revision, av 
antingen revisionsmyndigheten eller 
kommissionen, för avslutandet av alla
utgifter som berörs i enlighet med 
artikel 131. Övriga insatser ska inte 
omfattas av mer än en revision per 
räkenskapsår, av revisionsmyndigheten och 
av kommissionen, före avslutandet av alla 
utgifter som berörs i enlighet med 
artikel 131. Dessa bestämmelser ska inte 
påverka tillämpningen av punkt 4. 
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Or. fr

Motivering

Kontrollerna av hur fonderna används ska stå i proportion till det stöd som anslagits och 
även till de risker som konstaterats vid genomförandet. Att flerdubbla kontrollerna, som 
alltför ofta är överflödiga, komplicerar förfarandena och gör dem långsammare på 
stödmottagarnas bekostnad.


