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Ändringsförslag 19
Silvia-Adriana Ţicău

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 (nedan kallad 
budgetförordningen)11. 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 
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.

(8) Enligt artikel 317 i fördraget ska 
kommissionen på eget ansvar och i 
samarbete med medlemsstaterna 
genomföra budgeten i enlighet med
bestämmelserna i förordningarna som 
antogs för genomförandet av artikel 322 i 
fördraget, samt inom ramen för de 
tilldelade medlen, i enlighet med principen 
om sund ekonomisk förvaltning. 
Medlemsstaterna ska samarbeta med 
kommissionen för att se till att anslagen 
används enligt principen om en sund 
ekonomisk förvaltning. 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 
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.

Or. ro
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Ändringsförslag 20
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(9) För varje partnerskapsavtal och varje 
enskilt program bör en medlemsstat inom 
ramen för författningsenliga, rättsliga och 
finansiella förhållanden organisera ett 
partnerskap med företrädare för behöriga 
regionala, lokala och andra myndigheter, 
näringslivets och arbetsmarknadens parter 
samt organ som företräder civilsamhället, 
inklusive miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organ med ansvar för 
jämlikhet och likabehandling. Syftet med 
sådana partnerskap är att följa principen 
om flernivåstyre, att berörda parter ska ta 
ansvar för planerade insatser och att bygga 
på relevanta aktörers erfarenheter och 
sakkunskap.

Or. de

Ändringsförslag 21
Markus Pieper

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Målen för GSR-fonderna bör 
eftersträvas inom ramen för hållbar 
utveckling och unionens arbete för att 
skydda och förbättra miljön i enlighet med 
artiklarna 11 och 19 i fördraget, med 

(12) Målen för GSR-fonderna bör 
eftersträvas inom ramen för hållbar 
utveckling och unionens arbete för att 
skydda och förbättra miljön i enlighet med 
artiklarna 11 och 19 i fördraget, med 
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hänsyn till principen att den som förorenar 
ska betala. Medlemsstaterna bör lämna 
information om stödet till 
klimatförändringsmålen i enlighet med 
ambitionen att använda minst 20 % av 
unionens budget till det, på ett sätt som 
kommissionen bestämmer i en 
genomförandeakt.

hänsyn till principen att den som förorenar 
ska betala.

Or. de

Motivering

Att använda 20 % av unionens budget till klimatförändringsmål har hittills varit 
kommissionens förslag till den nya havs- och fiskerifonden, som dock fortfarande måste 
förhandlas fram. Därför bör dessa för tidigt fastlagda siffror strykas på detta ställe.

Ändringsförslag 22
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

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 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. Parlamentet 
anser att strukturfonderna bör användas i 
sin helhet för att stödja 
kapacitetsuppbyggnad i regionerna med 
hjälp av särskilda åtgärder avsedda för att 
grunda spetskompetenscentra, 
modernisera universitet, köpa in 
vetenskaplig utrustning, främja lokal 
tekniköverföring, ge stöd till nystart av 
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företag och avknoppningar samt främja 
en lokal interaktion mellan näringslivet 
och den akademiska världen. Parlamentet 
anser att detta bidrar till att bygga en 
spetsforskningsstege, vilket gör att dessa 
regioner kan delta fullt ut i 
Horisont 2020, på grundval av kvalitet 
och spetskompetens. Efter Horisont 2020 
skulle strukturfonderna kunna användas 
för att finansiera eller samfinansiera 
uppföljningen av forskningsprojekt inom 
ramen för Horisont 2020 och värdera 
forskningsresultat på ett sådant sätt att det 
uppmuntrar till en enkel tillgång till 
kunskap eller till att främja utnyttjandet
av den kunskap som framkommer av
resultaten i fråga om deras direkta 
ekonomiska eller samhälleliga nytta.

Or. en

Ändringsförslag 23
Hermann Winkler

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) Den gemensamma strategiska ram
som finns i bilagan till denna förordning 
konkretiserar unionens mål, 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. de
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Ändringsförslag 24
Hermann Winkler

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. de

Ändringsförslag 25
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 26
Aldo Patriciello

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

Ibland kan ett förhandsvillkor vara oberoende av de direkta åtgärder som vidtas av den som 
ska genomföra programmet.

Ändringsförslag 27
Markus Pieper

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) En resultatram bör fastställas för varje 
program, i syfte att övervaka 
måluppfyllelsen för varje program under 
programperioden. Kommissionen bör 

(18) En resultatram bör fastställas för varje 
program, i syfte att övervaka 
måluppfyllelsen för varje program under 
programperioden. Kommissionen bör 
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genomföra en resultatöversyn i samarbete 
med medlemsstaterna 2017 och 2019. En 
resultatreserv bör avsättas och anslås under 
2019 i de fall då delmålen i resultatramen 
uppnåtts. Det bör inte finnas någon 
resultatreserv för program inom målet 
Europeiskt territoriellt samarbete, eftersom 
dessa program är av olika typ och omfattar 
flera olika länder. I de fall då man är långt 
ifrån målen och delmålen bör 
kommissionen kunna ställa in 
betalningarna till programmet eller, vid 
programperiodens slut, tillämpa finansiella 
korrigeringar för att inte unionens budget 
ska användas på ett slösaktigt eller 
ineffektivt sätt.

genomföra en resultatöversyn i samarbete 
med medlemsstaterna 2017 och 2019. En 
resultatreserv bör avsättas och anslås under 
2019 i de fall då delmålen i resultatramen 
uppnåtts. Det bör inte finnas någon 
resultatreserv för program inom målet 
Europeiskt territoriellt samarbete, eftersom 
dessa program är av olika typ och omfattar 
flera olika länder. I de fall då man är långt 
ifrån målen och delmålen bör 
kommissionen kunna ställa in 
betalningarna till programmet eller, vid 
programperiodens slut, tillämpa finansiella 
korrigeringar för att inte unionens budget 
ska användas på ett slösaktigt eller 
ineffektivt sätt. Om dessa korrigeringar 
eller inställda betalningar berör en 
medlemsstat som har drabbats eller hotas 
av allvarliga problem med sin finansiella 
stabilitet kan medlen göras tillgängliga 
för medlemsstaten i ett särskilt 
tillväxtprogram under kommissionens 
förvaltning. Detta ska ske på grundval av 
de berörda programmen men med hänsyn 
till de prioriteringar som har den högsta 
ekonomiska effektiviteten. Syftet med 
denna mekanism är att inte förvärra den 
ekonomiskt ansträngda situationen 
ytterligare. 

Or. de

Ändringsförslag 28
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) En resultatram bör fastställas för varje 
program, i syfte att övervaka 
måluppfyllelsen för varje program under 
programperioden. Kommissionen bör 
genomföra en resultatöversyn i samarbete 
med medlemsstaterna 2017 och 2019. En 

(18) En resultatram bör fastställas för varje 
program, i syfte att övervaka 
måluppfyllelsen för varje program under 
programperioden. Kommissionen bör 
genomföra en resultatöversyn i samarbete 
med medlemsstaterna 2017 och 2019. Det 
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resultatreserv bör avsättas och anslås 
under 2019 i de fall då delmålen i 
resultatramen uppnåtts. Det bör inte 
finnas någon resultatreserv för program 
inom målet Europeiskt territoriellt 
samarbete, eftersom dessa program är av 
olika typ och omfattar flera olika länder. I 
de fall då man är långt ifrån målen och 
delmålen bör kommissionen kunna ställa in 
betalningarna till programmet eller, vid 
programperiodens slut, tillämpa finansiella 
korrigeringar för att inte unionens budget 
ska användas på ett slösaktigt eller 
ineffektivt sätt.

bör inte finnas någon resultatreserv för 
program inom målet Europeiskt territoriellt 
samarbete, eftersom dessa program är av 
olika typ och omfattar flera olika länder. I 
de fall då man är långt ifrån målen och 
delmålen bör kommissionen kunna ställa in 
betalningarna till programmet eller, vid 
programperiodens slut, tillämpa finansiella 
korrigeringar för att inte unionens budget 
ska användas på ett slösaktigt eller 
ineffektivt sätt.

Or. de

Ändringsförslag 29
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Genom att skapa en närmare 
koppling mellan 
sammanhållningspolitiken och unionens 
ekonomiska styrning kan man säkerställa 
att genomslagskraften för GSR-fondernas 
utgifter stöds av en sund ekonomisk 
politik och att GSR-fonderna kan styras 
om för att hantera ekonomiska problem i 
ett land, om det skulle behövas. Denna 
process måste genomföras gradvis och 
inledas med ändringar av 
partnerskapsavtalet och av programmen 
för att stödja rådets rekommendationer 
om att åtgärda makroekonomiska 
obalanser och sociala och ekonomiska 
problem. Om en medlemsstat, trots ökad 
användning av GSR-medel, misslyckas 
med att vidta effektiva åtgärder i samband 
med processen med ekonomisk styrning, 
bör kommissionen ha rätt att helt eller 
delvis ställa in betalningar och 

utgår
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åtaganden. Beslut om inställande bör 
vara proportionella och effektiva samt ta 
hänsyn till de enskilda programmens 
effekter på den ekonomiska och sociala 
situationen i den berörda medlemsstaten 
och tidigare ändringar i 
partnerskapsavtalet. När kommissionen 
fattar beslut om inställande bör den följa 
principen om likabehandling av 
medlemsstaterna och särskilt beakta hur 
inställandet påverkar den berörda 
medlemsstatens ekonomi. Upphävandena 
ska ställas in och medlen göras 
tillgängliga igen så snart medlemsstaten 
vidtar nödvändiga åtgärder.

Or. de

Ändringsförslag 30
Markus Pieper

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Genom att skapa en närmare koppling 
mellan sammanhållningspolitiken och 
unionens ekonomiska styrning kan man 
säkerställa att genomslagskraften för 
GSR-fondernas utgifter stöds av en sund 
ekonomisk politik och att GSR-fonderna 
kan styras om för att hantera ekonomiska 
problem i ett land, om det skulle behövas. 
Denna process måste genomföras gradvis 
och inledas med ändringar av 
partnerskapsavtalet och av programmen för 
att stödja rådets rekommendationer om att 
åtgärda makroekonomiska obalanser och 
sociala och ekonomiska problem. Om en 
medlemsstat, trots ökad användning av 
GSR-medel, misslyckas med att vidta 
effektiva åtgärder i samband med 
processen med ekonomisk styrning, bör 
kommissionen ha rätt att helt eller delvis 
ställa in betalningar och åtaganden. Beslut 

(19) Genom att skapa en närmare koppling 
mellan sammanhållningspolitiken och 
unionens ekonomiska styrning kan man 
säkerställa att genomslagskraften för 
GSR-fondernas utgifter stöds av en sund 
ekonomisk politik och att GSR-fonderna 
kan styras om för att hantera ekonomiska 
problem i ett land, om det skulle behövas. 
Denna process måste genomföras gradvis 
och inledas med ändringar av 
partnerskapsavtalet och av programmen för 
att stödja rådets rekommendationer om att 
åtgärda makroekonomiska obalanser och 
sociala och ekonomiska problem. Om en 
medlemsstat, trots ökad användning av 
GSR-medel, misslyckas med att vidta 
effektiva åtgärder i samband med 
processen med ekonomisk styrning, bör 
kommissionen ha rätt att helt eller delvis 
ställa in betalningar och åtaganden. Beslut 
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om inställande bör vara proportionella och 
effektiva samt ta hänsyn till de enskilda 
programmens effekter på den ekonomiska 
och sociala situationen i den berörda 
medlemsstaten och tidigare ändringar i 
partnerskapsavtalet. När kommissionen 
fattar beslut om inställande bör den följa 
principen om likabehandling av 
medlemsstaterna och särskilt beakta hur 
inställandet påverkar den berörda 
medlemsstatens ekonomi. Upphävandena 
ska ställas in och medlen göras tillgängliga 
igen så snart medlemsstaten vidtar 
nödvändiga åtgärder.

om inställande bör vara proportionella och 
effektiva samt ta hänsyn till de enskilda 
programmens effekter på den ekonomiska 
och sociala situationen i den berörda 
medlemsstaten och tidigare ändringar i 
partnerskapsavtalet. När kommissionen 
fattar beslut om inställande bör den följa 
principen om likabehandling av 
medlemsstaterna och särskilt beakta hur 
inställandet påverkar den berörda 
medlemsstatens ekonomi. Upphävandena 
ska ställas in och medlen göras tillgängliga 
igen så snart medlemsstaten vidtar 
nödvändiga åtgärder. Om en medlemsstat 
inte har vidtagit tillräckliga åtgärder 
under en längre tidsperiod än tre 
månader kan kommissionen under 
kontrollerade former göra de inställda 
medlen tillgängliga i ett program som den 
själv förvaltar. Dessa ska vara inriktade 
på prioriteringar med högsta tillväxtstöd, 
till exempel industrinära infrastruktur, 
för att förhindra en större skada på den 
regionala ekonomin och sociala 
situationen. 

Or. de

Ändringsförslag 31
Markus Pieper

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Kommissionen bör på begäran av 
den berörda medlemsstaten anta ett 
ad-hoc-beslut om de föreskrifter och 
villkor som gäller för detta program, på 
grundval av de medel som uppkommer 
genom korrigeringar och inställda 
betalningar från strukturfonderna och 
Sammanhållningsfonden.

Or. de
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Ändringsförslag 32
Aldo Patriciello

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Finansieringsinstrumenten blir allt 
viktigare eftersom de har en 
hävstångseffekt på GSR-fonderna, 
eftersom de kombinerar olika slags 
offentliga och privata medel till stöd för 
politiska mål och eftersom revolverande 
finansieringsformer gör stödet hållbart på 
längre sikt.

(22) Finansieringsinstrumenten blir allt 
viktigare eftersom de har en 
hävstångseffekt på GSR-fonderna, 
eftersom de kombinerar olika slags 
offentliga och privata medel till stöd för 
politiska mål och eftersom revolverande 
finansieringsformer gör stödet hållbart på 
längre sikt och gör det möjligt att nå fler 
potentiella stödmottagare.

Or. it

Motivering

En större exakthet i det aktuella begreppet.

Ändringsförslag 33
Markus Pieper

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Det är nödvändigt att ange särskilda 
regler för vilka belopp som kan godtas som 
stödberättigande vid avslutandet, så att de 
belopp, inklusive förvaltningskostnader 
och avgifter, som betalas från GSR-
fonderna till finansieringsinstrumenten 
verkligen används för investeringar och 
utbetalningar till slutmottagare. Det är 
också nödvändigt att ange särskilda regler 
för användning av medel som kan härledas 
från GSR-fondernas stöd, inklusive 
användning av kvarvarande medel efter 

(27) Det är nödvändigt att ange särskilda 
regler för vilka belopp som kan godtas som 
stödberättigande vid avslutandet, så att de 
belopp, inklusive förvaltningskostnader 
och avgifter, som betalas från GSR-
fonderna till finansieringsinstrumenten 
verkligen används för investeringar och 
utbetalningar till slutmottagare. Det är 
också nödvändigt att ange särskilda regler 
för användning av medel som kan härledas 
från GSR-fondernas stöd, inklusive 
användning av kvarvarande medel efter 
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avslutande av programmen. avslutande av programmen. Dessa 
härledda och kvarvarande medel bör 
tillsammans med andra tillgängliga 
medel, t.ex. från finansiella korrigeringar, 
under kommissionens förvaltning och 
med hänsyn till de prioriteringar som i 
störst utsträckning främjar tillväxt göras 
tillgängliga för medlemsstater som har 
allvarliga problem med sin finansiella 
stabilitet.

Or. de

Ändringsförslag 34
Markus Pieper

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) För att GSR-fondernas insatser ska bli 
effektiva, rättvisa och leda till hållbara 
resultat, bör det finnas bestämmelser som 
garanterar att investeringar i företag och 
infrastruktur har en lång livslängd och 
förhindrar att GSR-fonderna utnyttjas på 
ett otillbörligt sätt. Erfarenheterna visar att 
en femårsperiod är den kortaste period 
som är lämplig, utom när en annan period 
föreskrivs i reglerna för statligt stöd. Det är 
lämpligt att från det allmänna kravet på 
varaktighet undanta åtgärder som får stöd 
från ESF och de som inte medför 
produktiva investeringar eller investeringar 
i infrastruktur, om inte kraven finns i 
tillämpliga regler för statligt stöd, samt att 
undanta bidrag till eller från 
finansieringsinstrument.

(41) För att GSR-fondernas insatser ska bli 
effektiva, rättvisa och leda till hållbara 
resultat, bör det finnas bestämmelser som 
garanterar att investeringar i företag och 
infrastruktur har en lång livslängd och 
förhindrar att GSR-fonderna utnyttjas på 
ett otillbörligt sätt. Erfarenheterna visar att 
en tioårsperiod är den kortaste period som 
är lämplig, utom när en annan period 
föreskrivs i reglerna för statligt stöd. Det är 
lämpligt att från det allmänna kravet på 
varaktighet undanta åtgärder som får stöd 
från ESF och de som inte medför 
produktiva investeringar eller investeringar 
i infrastruktur, om inte kraven finns i 
tillämpliga regler för statligt stöd, samt att 
undanta bidrag till eller från 
finansieringsinstrument.

Or. de
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Motivering

Jämför artikel 77 i Europaparlamentets resolution om kommissionens femte 
sammanhållningsrapport och strategin för sammanhållningspolitiken efter 2013 
(2011/2035(INI)).

Ändringsförslag 35
Markus Pieper

Förslag till förordning
Skäl 41a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41a) Vid bedömning av stora projekt bör 
kommissionen ha all nödvändig 
information för att kunna avgöra om 
fondernas finansiella bidrag skulle leda 
till allvarliga förluster av arbetstillfällen 
på befintliga platser i EU, i syfte att se till 
att unionens finansiering inte främjar 
omlokaliseringar inom unionen. 

Or. de

Ändringsförslag 36
Markus Pieper

Förslag till förordning
Skäl 41b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41b) Vid direkta företagssubventioner 
ska hänsyn tas till det faktum att 
sammanhållningspolitiken snarare 
finansierar positiva bieffekter än inverkar 
på valet av geografiskt läge; därför ska 
stödet till stora privatföretag vara mer 
inriktat på investeringar i forskning och 
utveckling än vad som varit fallet hittills 
eller i högre grad erbjudas indirekt via 
infrastrukturstöd. 
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Or. de

Ändringsförslag 37
Markus Pieper

Förslag till förordning
Skäl 41c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41c) Det ska finnas en tydlig reglering i 
den allmänna strukturfondsförordningen 
som innebär att all EU-finansiering till 
omlokaliseringar inom EU utesluts och 
att gränsen för en översyn av sådana 
investeringar sänks till 10 miljoner, 
samtidigt som stora företag utesluts från 
direktstöd och en tidsmässig begränsning 
på tio år fastställs för verksamheten.

Or. de

Ändringsförslag 38
Markus Pieper

Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) För att uppmuntra budgetdisciplin bör 
det anges hur en del av budgetåtagandena 
för ett program kan dras tillbaka, särskilt 
om ett belopp kan undantas från 
tillbakadragandet, t.ex. när förseningar i 
genomförandet beror på omständigheter 
som den berörda parten inte råder över, 
onormala eller oförutsägbara 
omständigheter eller omständigheter vars 
följder inte kan undvikas trots vederbörlig 
omsorg.

(51) För att uppmuntra budgetdisciplin bör 
det anges hur en del av budgetåtagandena 
för ett program kan dras tillbaka, särskilt 
om ett belopp kan undantas från 
tillbakadragandet, t.ex. när förseningar i 
genomförandet beror på omständigheter 
som den berörda parten inte råder över, 
onormala eller oförutsägbara 
omständigheter eller omständigheter vars 
följder inte kan undvikas trots vederbörlig 
omsorg. Om en medlemsstat befinner sig i
en svår finansiell situation bör 
kommissionen på medlemsstatens 
begäran överta förvaltningen av medlen 
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och inrätta ett särskilt program som 
framför allt främjar den ekonomiska 
tillväxten i den berörda medlemsstaten.

Or. de

Ändringsförslag 39
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) För att främja de fördragsfästa målen 
om ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning bör målet Investering för 
tillväxt och sysselsättning omfatta alla 
regioner. För att ge ett välavvägt och 
successivt stöd som återspeglar den 
ekonomiska och samhälleliga 
utvecklingsnivån bör medel enligt det 
målet anslås från Eruf och ESF till de 
mindre utvecklade regionerna, 
övergångsregionerna och de mer 
utvecklade regionerna i förhållande till 
deras bruttonationalprodukt per capita 
jämfört med EU-genomsnittet. För att 
investeringar från strukturfonderna ska 
hålla på lång sikt bör regioner vars BNP 
per capita under perioden 2007–2013 var 
mindre än 75 % av genomsnittet i EU-25 
under referensperioden, men vars BNP 
per capita har ökat till mer än 75 % av 
genomsnittet i EU-27 få minst två 
tredjedelar av det anslag de fick under 
perioden 2007–2013. Medlemsstater vars 
bruttonationalinkomst (BNI) per capita är 
mindre än 90 % av genomsnittet i unionen 
bör få medel från Sammanhållningsfonden 
inom målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning.

(54) För att främja de fördragsfästa målen 
om ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning bör målet Investering för 
tillväxt och sysselsättning omfatta alla 
regioner. För att ge ett välavvägt och 
successivt stöd som återspeglar den 
ekonomiska och samhälleliga 
utvecklingsnivån bör medel enligt det 
målet anslås från Eruf och ESF till de 
mindre utvecklade regionerna, 
övergångsregionerna och de mer 
utvecklade regionerna i förhållande till 
deras bruttonationalprodukt per capita 
jämfört med EU-genomsnittet. För att 
investeringar från strukturfonderna ska 
hålla på lång sikt bör regioner som under 
perioden 2007–2013 främjades inom 
ramen för konvergensmålet, men vars 
BNP per capita har ökat till mer än 75 % 
av genomsnittet i EU-27 få minst två 
tredjedelar av det anslag de fick under 
perioden 2007–2013. Medlemsstater vars 
bruttonationalinkomst (BNI) per capita är 
mindre än 90 % av genomsnittet i unionen 
bör få medel från Sammanhållningsfonden 
inom målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning.

Or. de
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Ändringsförslag 40
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58) För att stärka inriktningen på 
resultat och på att uppnå målen för 
Europa 2020 bör 5 % av medlen för målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning 
avsättas som en resultatreserv för varje 
fond och regionkategori i varje 
medlemsstat.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 41
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Skäl 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(59) När det gäller fonderna och i syfte att 
ombesörja en lämplig fördelning mellan 
regionkategorier bör medlen inte överföras 
mellan mindre utvecklade regioner, 
övergångsregioner och mer utvecklade 
regioner, utom i vederbörligen motiverade 
undantagsfall, där det gäller att uppfylla ett 
eller flera tematiska mål och som omfattar 
högst 2 % av anslagen till den 
regionkategorin.

(59) När det gäller fonderna och i syfte att 
ombesörja en lämplig fördelning mellan 
regionkategorier bör medlen principiellt
överföras mellan de olika regionerna, 
utom i vederbörligen motiverade 
undantagsfall, där det gäller att uppfylla ett 
eller flera tematiska mål och som omfattar 
högst 30 % av anslagen till den 
regionkategorin.

Or. de

Ändringsförslag 42
Markus Pieper

Förslag till förordning
Skäl 60
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(60) För att säkerställa en reell ekonomisk 
effekt bör stöd från fonderna inte ersätta 
offentliga utgifter eller likvärdiga 
strukturutgifter i medlemsstaterna i den 
mening som avses i denna förordning. För 
att den vidare ekonomiska situationen ska 
beaktas i samband med stöd från fonderna 
bör dessutom storleken på de offentliga 
utgifterna bestämmas med hänsyn till de 
allmänna makroekonomiska förhållanden 
under vilka finansieringen äger rum, på 
grundval av indikatorerna i de stabilitets-
och konvergensprogram som 
medlemsstaterna ska lämna in varje år i 
enlighet med rådets förordning (EG) 
nr 1466/97 av den 7 juli 1997 om 
förstärkning av övervakningen av de 
offentliga finanserna samt övervakningen 
och samordningen av den ekonomiska 
politiken13. Kommissionens kontroller av 
additionalitetsprincipen bör inriktas på de 
medlemsstater där minst 15 % av 
befolkningen bor i de mindre utvecklade 
regionerna eller övergångsregionerna, på 
grund av omfattningen av de medel som 
anslås till dem.

(60) För att säkerställa en reell ekonomisk 
effekt bör stöd från fonderna inte ersätta 
offentliga utgifter eller likvärdiga 
strukturutgifter i medlemsstaterna i den 
mening som avses i denna förordning. För 
att den vidare ekonomiska situationen ska 
beaktas i samband med stöd från fonderna 
bör dessutom storleken på de offentliga 
utgifterna bestämmas med hänsyn till de 
allmänna makroekonomiska förhållanden 
under vilka finansieringen äger rum, på 
grundval av indikatorerna i de stabilitets-
och konvergensprogram som 
medlemsstaterna ska lämna in varje år i 
enlighet med rådets förordning (EG) 
nr 1466/97 av den 7 juli 1997 om 
förstärkning av övervakningen av de 
offentliga finanserna samt övervakningen 
och samordningen av den ekonomiska 
politiken13. Kommissionens kontroller av 
additionalitetsprincipen bör sträcka sig till 
alla regioner.

Or. de

Ändringsförslag 43
Markus Pieper

Förslag till förordning
Skäl 86a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(86a) Om en medlemsstat hotas eller har 
drabbats av en svår finansiell situation 
och redan får stödåtgärder i enlighet med 
artikel 22.1 kan kommissionen på 
begäran göra korrigerade och/eller 
återkrävda medel och/eller ränteintäkter 
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eller andra återflöden med centraliserad 
förvaltning i enlighet med artikel 53a i 
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 
tillgängliga för medlemsstaten i ett 
särskilt program som är inriktat på 
tillväxtinvesteringar, framför allt 
infrastrukturprojekt som är nära knutna 
till näringslivet.

Or. de

Ändringsförslag 44
Markus Pieper

Förslag till förordning
Skäl 86b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(86b) I syfte att inte ytterligare förvärra 
det finansiella läget i medlemsstater som 
redan hotas eller har drabbats av en svår 
finansiell situation bör kommissionen på 
begäran av medlemsstaten och under 
kommissionens förvaltning snarast 
möjligt göra de återkrävda eller inställda 
medlen tillgängliga genom ett särskilt 
program som syftar till att främja konkret 
tillväxt, t.ex. genom stöd till infrastruktur
som är nära knuten till näringslivet.

Or. de

Ändringsförslag 45
Markus Pieper

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 

(87) Intervallerna mellan revisionerna bör 
stå i proportion till omfattningen av 
unionens stöd från fonderna. Framför allt 
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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 
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.

bör antalet revisioner minskas när de 
stödberättigade utgifterna för en insats inte 
överstiger 100 000 euro. Vid insatser som 
överstiger 10 miljoner euro är 
kommissionen skyldig att utföra revision.
Det bör dock vara möjligt att utföra 
revisioner när som helst när det finns 
tecken på oriktigheter, omlokaliseringar
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 har visat sig vara
tillförlitlig under föregående stödperiod.

Or. de

Ändringsförslag 46
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Skäl 88

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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bestämmelser om vissa typer av 
finansieringsinstrument som inrättas på 
nationell, regional, transnationell eller 
gränsöverskridande nivå, bestämmelser 
om finansieringsavtal, överlåtelse och 
förvaltning av tillgångar, förfaranden för 
förvaltning och kontroll, regler för 
betalningsansökningar samt inrättande av 
ett system för kapitalisering av årliga 
delbetalningar, fastställande av 
schablonbelopp för vinstdrivande 
verksamhet, fastställande av ett 
schablonbelopp för indirekta kostnader 
för bidrag som bygger på befintliga 
metoder och motsvarande satser som 
används på unionens politikområden, 
medlemsstaternas ansvar för förfarandet 
för rapportering av oriktigheter och 
återkrav av otillbörligt utbetalda belopp, 
förfarandena för utbyte av uppgifter om 
insatser, förfaranden för en lämplig 
verifieringskedja, villkoren för nationella 
revisioner, ackrediteringskrav för 
förvaltningsmyndigheter och 
attesteringsmyndigheter, angivande av 
allmänt godkända databärare samt 
kriterier för att fastställa nivå för 
finansiella korrigeringar. Kommissionen 
bör också ges befogenheter att ändra 
bilaga V för att göra de anpassningar som 
kan komma att krävas i framtiden. Det är 
särskilt viktigt att kommissionen under det 
förberedande arbetet genomför lämpliga 
samråd, även på expertnivå.

Or. de

Ändringsförslag 47
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Skäl 90

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(90) Kommissionen bör ha befogenhet att (90) Kommissionen bör ha befogenhet att 
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för alla GSR-fonder genom 
genomförandeakter anta beslut om 
godkännande av partnerskapsavtal, beslut 
om tilldelning av resultatreserven, beslut 
om inställande av betalningar kopplade 
till medlemsstaternas ekonomiska politik,
och, vid återtagande, beslut om ändring av 
beslut om antagande av program, samt för 
fonderna beslut om fastställande av 
regioner och medlemsstater som uppfyller 
kriterierna för Investering för tillväxt och 
sysselsättning, beslut om årlig fördelning 
av åtagandebemyndiganden till 
medlemsstaterna, beslut om vilka belopp 
som ska överföras från 
Sammanhållningsfondens anslag för varje 
medlemsstat till Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, beslut om vilket 
belopp som ska överföras från 
strukturfondernas anslag för varje 
medlemsstat för programmet för 
livsmedelsstöd till utsatta människor, 
beslut om antagande och ändring av 
operativa program, beslut om större 
projekt, beslut om gemensamma 
handlingsplaner, beslut om inställande av 
betalningar och beslut om finansiella 
korrigeringar.

för alla GSR-fonder genom 
genomförandeakter anta beslut om 
godkännande av partnerskapsavtal och, vid 
återtagande, beslut om ändring av beslut 
om antagande av program, samt för 
fonderna beslut om fastställande av 
regioner och medlemsstater som uppfyller 
kriterierna för Investering för tillväxt och 
sysselsättning, beslut om årlig fördelning 
av åtagandebemyndiganden till 
medlemsstaterna, beslut om vilka belopp 
som ska överföras från 
Sammanhållningsfondens anslag för varje 
medlemsstat till Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, beslut om vilket 
belopp som ska överföras från 
strukturfondernas anslag för varje 
medlemsstat för programmet för 
livsmedelsstöd till utsatta människor, 
beslut om antagande och ändring av 
operativa program, beslut om större 
projekt, beslut om gemensamma 
handlingsplaner, beslut om inställande av 
betalningar och beslut om finansiella 
korrigeringar.

Or. de

Ändringsförslag 48
Markus Pieper

Förslag till förordning
Skäl 90

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(90) Kommissionen bör ha befogenhet att 
för alla GSR-fonder genom 
genomförandeakter anta beslut om 
godkännande av partnerskapsavtal, beslut 
om tilldelning av resultatreserven, beslut 
om inställande av betalningar kopplade till 
medlemsstaternas ekonomiska politik, och, 

(90) Kommissionen bör ha befogenhet att 
för alla GSR-fonder genom 
genomförandeakter anta beslut om 
godkännande av partnerskapsavtal, beslut 
om tilldelning av resultatreserven, beslut 
om inställande av betalningar kopplade till 
medlemsstaternas ekonomiska politik, och, 
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vid återtagande, beslut om ändring av 
beslut om antagande av program, samt för 
fonderna beslut om fastställande av 
regioner och medlemsstater som uppfyller 
kriterierna för Investering för tillväxt och 
sysselsättning, beslut om årlig fördelning 
av åtagandebemyndiganden till 
medlemsstaterna, beslut om vilka belopp 
som ska överföras från 
Sammanhållningsfondens anslag för varje
medlemsstat till Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, beslut om vilket 
belopp som ska överföras från 
strukturfondernas anslag för varje 
medlemsstat för programmet för 
livsmedelsstöd till utsatta människor, 
beslut om antagande och ändring av 
operativa program, beslut om större 
projekt, beslut om gemensamma 
handlingsplaner, beslut om inställande av 
betalningar och beslut om finansiella 
korrigeringar.

vid återtagande, beslut om ändring av 
beslut om antagande av program, samt för 
fonderna beslut om fastställande av 
regioner och medlemsstater som uppfyller 
kriterierna för Investering för tillväxt och 
sysselsättning, beslut om årlig fördelning 
av åtagandebemyndiganden till 
medlemsstaterna, beslut om vilka belopp 
som ska överföras från 
Sammanhållningsfondens anslag för varje 
medlemsstat till Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, beslut om vilket 
belopp som ska överföras från 
strukturfondernas anslag för varje 
medlemsstat för programmet för 
livsmedelsstöd till utsatta människor, 
beslut om antagande och ändring av 
operativa program, beslut om större 
projekt, beslut om gemensamma 
handlingsplaner, beslut om inställande av 
betalningar, beslut om finansiella 
korrigeringar och beslut om särskilda 
program för medlemsstater med 
finansiella problem.

Or. de

Ändringsförslag 49
Markus Pieper

Förslag till förordning
Del 1 – artikel 2 – stycke 2 – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. regionkategori: regionerna delas in i 
”mindre utvecklade regioner”,
”övergångsregioner” och ”mer utvecklade 
regioner” i enlighet med artikel 82.2.

19. regionkategori: regionerna delas in i 
”mindre utvecklade regioner” och ”mer 
utvecklade regioner” i enlighet med 
artikel 82.2.

Or. de

Ändringsförslag 50
Krišjānis Kariņš
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Förslag till förordning
Del 2 – artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 51
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
se till att stödet från GSR-fonderna är 
förenligt med unionens politik och 
prioriteringar och att det kompletterar 
unionens övriga instrument samtidigt som 
det beaktar den specifika situationen i 
varje medlemsstat.

Or. en
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Ändringsförslag 52
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stödet från GSR-fonderna ska 
genomföras i nära samarbete mellan 
kommissionen och medlemsstaterna.

3. Stödet från GSR-fonderna ska 
genomföras i nära samarbete mellan 
kommissionen och medlemsstaterna i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 53
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 54
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 4 – punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Den del av unionens budget som anslås 
till GSR-fonderna ska genomföras inom 
ramen för delad förvaltning mellan 
medlemsstaterna och kommissionen i 
enlighet med artikel 53 b i 
budgetförordningen, med undantag av det 
stöd från Sammanhållningsfonden som 
överförs till Fonden för ett sammanlänkat 
Europa i enlighet med artikel 84.4,
innovativa åtgärder på kommissionens 
initiativ enligt artikel 9 i Eruf-förordningen 
och tekniskt stöd på kommissionens 
initiativ.

7. Den del av unionens budget som anslås 
till GSR-fonderna ska genomföras inom 
ramen för delad förvaltning mellan 
medlemsstaterna och kommissionen i 
enlighet med artikel 53 b i 
budgetförordningen, med undantag av 
innovativa åtgärder på kommissionens 
initiativ enligt artikel 9 i Eruf-förordningen 
och tekniskt stöd på kommissionens 
initiativ.

Or. ro

Ändringsförslag 55
Markus Pieper

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 4 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Den del av unionens budget som anslås 
till GSR-fonderna ska genomföras inom 
ramen för delad förvaltning mellan 
medlemsstaterna och kommissionen i 
enlighet med artikel 53 b i 
budgetförordningen, med undantag av det 
stöd från Sammanhållningsfonden som 
överförs till Fonden för ett sammanlänkat 
Europa i enlighet med artikel 84.4, 
innovativa åtgärder på kommissionens 
initiativ enligt artikel 9 i Eruf-förordningen 
och tekniskt stöd på kommissionens 
initiativ.

7. Den del av unionens budget som anslås 
till GSR-fonderna ska genomföras inom 
ramen för delad förvaltning mellan 
medlemsstaterna och kommissionen i 
enlighet med artikel 53 b i 
budgetförordningen, med undantag av det 
stöd från Sammanhållningsfonden som 
överförs till Fonden för ett sammanlänkat 
Europa i enlighet med artikel 84.4, 
innovativa åtgärder på kommissionens 
initiativ enligt artikel 9 i Eruf-
förordningen, tekniskt stöd på 
kommissionens initiativ och de program 
som avses i artikel 22.2 a till stöd för 
medlemsstater med finansiella problem.

Or. de
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Ändringsförslag 56
Kent Johansson

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 4 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

9. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
säkerställa att GSR-fonderna fungerar 
effektivt, framför allt genom övervakning, 
rapportering, utvärdering och öppenhet i 
urvalsprocesserna genom att betona 
behovet av att motiveringar offentliggörs.

Or. en

Ändringsförslag 57
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 4 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

9. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
säkerställa att GSR-fonderna fungerar 
ändamålsenligt och effektivt, genom att se 
till att de föreslagna målen uppnås och 
genom övervakning, rapportering och 
utvärdering.

Or. ro

Ändringsförslag 58
Hermann Winkler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För partnerskapsavtalet och för varje 
program ska medlemsstaten organisera ett 

1. För partnerskapsavtalet och för varje 
program ska medlemsstaten i enlighet med 
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partnerskap med följande deltagare: artikel 4.4 organisera ett partnerskap med
relevanta lokala och regionala 
myndigheter samt med följande deltagare:

Or. de

Ändringsförslag 59
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro

Ändringsförslag 60
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna och kommissionen ska se 
till att främja jämställdhet mellan män och 
kvinnor och göra det lättare att förena 
familj och arbete i syfte att främja en 
ökad sysselsättning bland kvinnor och 
garantera en integrering av 
jämställdhetsperspektivet när programmen 
förbereds och genomförs.
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Or. ro

Ändringsförslag 61
Kent Johansson

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 62
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målen för CSF-fonderna bör eftersträvas 
inom ramen för hållbar utveckling och 
unionens mål att skydda och förbättra 
miljön i enlighet med artikel 11 i fördraget, 
med hänsyn tagen till principen att den som 
förorenar ska betala.

Målen för CSF-fonderna bör eftersträvas 
inom ramen för en integrerad hållbar 
utveckling och unionens mål att skydda 
och förbättra miljön i enlighet med 
artiklarna 11 och 19 i fördraget, med 
hänsyn tagen till principen att den som 
förorenar ska betala och behovet av att 
undvika framtida externa kostnader för 
det europeiska samhället.

Or. en

Ändringsförslag 63
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Del 2 – 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 143.3.

Medlemsstaterna och kommissionen ska, 
med utgångspunkt i befintlig 
miljölagstiftning, se till att 
miljöskyddskrav, resurseffektivitet, 
biologisk mångfald och ekosystemsskydd,
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar, ekosystemsbaserad 
motståndskraft mot katastrofer samt 
riskförebyggande och riskhantering främjas 
i samband med förberedelser och 
genomförande av partnerskapsavtalen och 
inkluderas som mål i programmen. 
Medlemsstaterna ska tillhandahålla 
information om stödet till 
klimatförändringsmålen samt målen för 
den biologiska mångfalden 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. en

Ändringsförslag 64
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Att öka konkurrenskraften hos de 
europeiska företagen, särskilt små och 
medelstora företag samt mikroföretag, 
inom jordbruket (för EJFLU) samt inom 
fiske och vattenbruk (för EHFF).
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Or. ro

Ändringsförslag 65
Aldo Patriciello

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

De regionalpolitiska insatserna för att stärka den ekonomiska konkurrenskraften är 
koncentrerade till små och medelstora företag. Även de stora företagen spelar dock en viktig 
strukturell roll, t.ex. som deltagare i utvecklingen av industridistrikten. I enlighet med 
flaggskeppsinitiativet ”Industripolitik för en globaliserad tid” behöver man upprätthålla 
möjligheten att stödja de stora företagen, även om fokus ligger på de små och medelstora 
företagen.

Ändringsförslag 66
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 9 – stycke 1 – led 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Att stödja övergången till en 
koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.

4. Att stödja övergången till en effektiv 
ekonomi som är baserad på förnybar 
energi inom alla sektorer.

Or. en
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Ändringsförslag 67
Aldo Patriciello

Förslag till förordning
Del 2 – Artikel 9 – stycke 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Att stödja övergången till en 
koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.

4. Att stödja övergången till en 
koldioxidsnål ekonomi med låga utsläpp 
av förorenande ämnen med stor påverkan 
inom alla sektorer.

Or. it

Motivering

Se till att insatserna för att bekämpa föroreningar även omfattar andra förorenande ämnen 
än koldioxid.

Ändringsförslag 68
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 9 – stycke 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Att stödja övergången till en 
koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.

4. Att öka tillverkningen och stödja 
övergången till en koldioxidsnål ekonomi 
inom alla sektorer.

Or. ro

Ändringsförslag 69
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 9 – stycke 1 – led 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Att främja anpassning, riskförebyggande 5. Att främja ekosystemsbaserad 
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och riskhantering i samband med 
klimatförändringar.

anpassning, riskförebyggande och 
riskhantering i samband med 
klimatförändringar.

Or. en

Ändringsförslag 70
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 9 – stycke 1 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Att öka energieffektiviteten i alla 
sektorer, särskilt bygg- och 
bostadssektorn.

Or. ro

Ändringsförslag 71
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 9 – stycke 1 – led 6 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Att skydda miljön och kulturarvet samt 
främja en hållbar användning av resurser 
liksom en effektiv hantering av dessa 
resurser genom att den privata sektorn 
involveras på lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 72
Aldo Patriciello

Förslag till förordning
Del 2 – Artikel 9 – stycke 1 – led 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Att skydda miljön och kulturarvet samt
främja en medveten och hållbar 
användning av resurser.

Or. it

Motivering

Det är nödvändigt att införa skyddet av kulturarvet bland de tematiska målen för fonderna i 
den gemensamma strategiska ramen. Dessutom är förslaget i enlighet med artikel 5.6 c i 
förordningen om Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Ändringsförslag 73
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Del 2 – 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 samt främja 
en hållbar användning av resurser.

Or. en

Ändringsförslag 74
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 9 – stycke 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Att främja hållbara transporter och få 
bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur.

7. Att främja intermodala och hållbara 
transporter och rörlighet samtidigt som 
man fokuserar på att få bort flaskhalsar 
och färdigställa gränsöverskridande 
förbindelser som saknas i hållbar och 
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intermodal transportinfrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 75
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 9 – stycke 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Att främja hållbara transporter och få 
bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur.

7. Att främja hållbara transporter i alla 
regioner, särskilt prioritera anslutandet av 
mindre utvecklade regioner till den 
transeuropeiska transportinfrastrukturen
och få bort flaskhalsar i viktig 
nätinfrastruktur.

Or. ro

Ändringsförslag 76
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Att främja sysselsättning och 
arbetskraftens rörlighet.

8. Att öka sysselsättningen och 
arbetskraftens rörlighet.

Or. ro

Ändringsförslag 77
Silvia-Adriana Ţicău

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

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

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

Or. ro

Ändringsförslag 78
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

11. Att förbättra den institutionella 
kapaciteten, inklusive 
kapacitetsuppbyggnad för de partner som 
avses i artikel 5, särskilt lokala och 
regionala myndigheter samt 
organisationer från det civila samhället,
och att göra den offentliga förvaltningen
effektivare och mer innovativ.

Or. en

Ändringsförslag 79
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11a. Att öka den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen.

Or. ro
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Ändringsförslag 80
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 11 – inledningen – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Prioriterade områden för 
samarbetsverksamhet inom var och en av 
GSR-fonderna, där så är relevant med 
hänsyn till makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier.

d) Prioriterade områden för 
samarbetsverksamhet inom var och en av 
GSR-fonderna, där så är relevant med 
hänsyn till makroregionala strategier och
strategier eller synergier för havs- och 
flodområden.

Or. ro

Ändringsförslag 81
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 11 – inledningen – led f 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Mekanismer för att säkerställa att 
programplaneringen i GSR-fonderna är 
sammanhängande och överensstämmer 
med de landsspecifika 
rekommendationerna i enlighet med 
artikel 121.2 i fördraget och med relevanta 
rådsrekommendationer som antagits i 
enlighet med artikel 148.4 i fördraget.

f) Mekanismer för att säkerställa att 
programplaneringen i GSR-fonderna är 
sammanhängande och överensstämmer 
med de relevanta landsspecifika 
rekommendationerna i enlighet med 
artikel 121.2 i fördraget och med relevanta 
rådsrekommendationer som antagits i 
enlighet med artikel 148.4 i fördraget 
baserade på nationella reformprogram.

Or. en

Ändringsförslag 82
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 12 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Antagande och översyn Översyn

Or. ro

Ändringsförslag 83
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Del 2 – 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.

Den gemensamma strategiska ramen
återfinns i bilagan till denna förordning.

Or. de

Ändringsförslag 84
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 12 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Vid större ändringar i unionens strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla kan
kommissionen på uppmaning av 
lagstiftaren lägga fram ett 
ändringsförslag inför denna.

Or. de

Ändringsförslag 85
Silvia-Adriana Ţicău
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Förslag till förordning
Del 2 – artikel 12 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro

Ändringsförslag 86
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Varje medlemsstat ska, med stöd från 
och i samarbete med kommissionen, till 
den 30 september 2013 utarbeta ett 
partnerskapsavtal för perioden 
1 januari 2014–31 december 2020.

Or. ro

Ändringsförslag 87
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 88
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
Kommissionen ska vara en jämbördig part 
för varje medlemsstat och i lika hög grad 
ansvara för att målen i 
Europa 2020-strategin uppfylls.

Or. ro

Ändringsförslag 89
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 14 – inledningen – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 90
Kent Johansson

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 14 – inledningen – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 91
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 14 – inledningen – led a – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) De viktigaste prioriterade områdena för 
samarbete, där så är relevant med hänsyn 
till makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier.

v) De viktigaste prioriterade områdena för 
samarbete, där så är relevant med hänsyn 
till makroregionala strategier och strategier 
eller synergier för havs- och flodområden.

Or. ro

Ändringsförslag 92
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 14 – inledningen – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

målgrupper som är särskilt utsatta för 
diskriminering eller utestängning, med 
särskilt beaktande av marginaliserade 
befolkningsgrupper, och om lämpligt med 
preliminära finansiella anslag för de 
relevanta GSR-fonderna.

Or. de

Ändringsförslag 93
Markus Pieper

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) En integrerad strategi för utveckling 
av infrastruktur i regionerna, framför allt 
med avseende på den integrerade 
användningen av GSR-fonderna, fonden 
för ett sammanlänkat Europa och 
TEN-fonderna, med särskild inriktning på 
gränsöverskridande förbindelser och 
regionala anslutningar till transnationella 
transportleder.

Or. de

Ändringsförslag 94
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 14 – inledningen – led d – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) En konsoliderad tabell med de mål och 
delmål som fastställts inom programmen 
för de resultatramar som avses i 
artikel 19.1, tillsammans med metoderna 
och mekanismen för att säkerställa 
överensstämmelse mellan de olika 

i) En konsoliderad tabell med de kvalitativt 
och kvantitativt mätbara mål och delmål 
som fastställts inom programmen för de 
resultatramar som avses i artikel 19.1, 
tillsammans med metoderna och 
mekanismen för att säkerställa 
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programmen och GSR-fonderna. överensstämmelse mellan de olika 
programmen och GSR-fonderna.

Or. en

Ändringsförslag 95
Markus Pieper

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 14 – inledningen – led d – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) En sammanfattning av bedömningen av 
hur förhandsvillkoren har uppfyllts och av 
de åtgärder som ska vidtas på nationell och 
regional nivå, samt en tidsplan för 
genomförandet i de fall då 
förhandsvillkoren inte är uppfyllda.

ii) En sammanfattning av bedömningen av 
hur förhandsvillkoren har uppfyllts och av 
de åtgärder som ska vidtas på europeisk, 
nationell och regional nivå, samt en 
tidsplan för genomförandet i de fall då 
förhandsvillkoren inte är uppfyllda.

Or. de

Ändringsförslag 96
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Medlemsstaten ska tillhandahålla alla 
ytterligare uppgifter som behövs och om 
nödvändigt revidera partnerskapsavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 97
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta ett beslut om 
godkännande av partnerskapsavtalet inom 
sex månader efter det att avtalet lämnats in 
av medlemsstaten, under förutsättning att 
eventuella synpunkter från kommissionens 
beaktats på ett tillfredsställande sätt. 
Partnerskapsavtalen ska träda i kraft 
tidigast den 1 januari 2014.

2. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta ett beslut om 
godkännande av partnerskapsavtalet inom 
fyra månader efter det att avtalet lämnats in 
av medlemsstaten, efter att eventuella 
synpunkter från kommissionens beaktats. 
Den berörda medlemsstaten och 
kommissionen ska samarbeta för att anta 
partnerskapsavtalet så fort som möjligt. 
Den maximala perioden för godkännande
av partnerskapsavtalet ska under alla 
omständigheter inte vara mer än sex 
månader från det att det översänts till 
medlemsstaten. Partnerskapsavtalen ska 
träda i kraft tidigast den 1 januari 2014.

Or. ro

Ändringsförslag 98
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en medlemsstat föreslår en ändring 
av partnerskapsavtalet ska kommissionen 
göra en bedömning i enlighet med punkt 1 
och om nödvändigt anta ett beslut genom 

3. Om en medlemsstat föreslår en ändring 
av partnerskapsavtalet ska kommissionen 
göra en bedömning i enlighet med punkt 1 
och anta ett beslut inom en månad genom 
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genomförandeakter om godkännande av 
ändringen.

genomförandeakter om godkännande av 
ändringen.

Or. ro

Ändringsförslag 99
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förhandsvillkoren ska fastställas för 
varje GSR-fond i de fondspecifika 
bestämmelserna.

1. Förhandsvillkoren ska fastställas för 
varje GSR-fond i de fondspecifika 
bestämmelserna. Dessa förhandsvillkor 
ska innehållsmässigt vara nära knutna till 
ett effektivt genomförande av GSR-
fonderna.

Or. de

Ändringsförslag 100
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska bedöma de uppgifter 
den fått om hur förhandsvillkoren uppfylls 
i samband med sin bedömning av 
partnerskapsavtalen och programmen. Den 
kan, när den antar ett program, besluta 
om att helt eller delvis ställa in de 
mellanliggande utbetalningarna till ett 
program i väntan på att åtgärderna för att 
uppfylla förhandsvillkoren genomförts på 
ett tillfredsställande sätt. Om åtgärderna 
för att uppfylla förhandsvillkoren inte är 
genomförda när den tidsfrist som anges i 
programmet löper ut ska detta utgöra en 
grund för kommissionen för att ställa in 

5. Kommissionen ska bedöma de uppgifter 
den fått om hur förhandsvillkoren uppfylls 
i samband med sin bedömning av 
partnerskapsavtalen och programmen. Om 
åtgärderna för att uppfylla 
förhandsvillkoren inte är genomförda när 
den tidsfrist som anges i programmet löper 
ut kan detta utgöra en grund för 
kommissionen för att ställa in 
betalningarna efter en utvärdering av 
orsakerna och de relevanta 
omständigheterna.
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betalningarna.

Or. ro

Ändringsförslag 101
Markus Pieper

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska bedöma de uppgifter 
den fått om hur förhandsvillkoren uppfylls 
i samband med sin bedömning av 
partnerskapsavtalen och programmen. Den 
kan, när den antar ett program, besluta om 
att helt eller delvis ställa in de 
mellanliggande utbetalningarna till ett 
program i väntan på att åtgärderna för att 
uppfylla förhandsvillkoren genomförts på 
ett tillfredsställande sätt. Om åtgärderna för 
att uppfylla förhandsvillkoren inte är 
genomförda när den tidsfrist som anges i 
programmet löper ut ska detta utgöra en 
grund för kommissionen för att ställa in 
betalningarna.

5. Kommissionen ska bedöma de uppgifter 
den fått om hur förhandsvillkoren uppfylls 
i samband med sin bedömning av 
partnerskapsavtalen och programmen. Den 
kan, när den antar ett program, besluta om 
att helt eller delvis ställa in de 
mellanliggande utbetalningarna till ett 
program i väntan på att åtgärderna för att 
uppfylla förhandsvillkoren genomförts på 
ett tillfredsställande sätt. Om åtgärderna för 
att uppfylla förhandsvillkoren inte är 
genomförda när den tidsfrist som anges i 
programmet löper ut ska detta utgöra en 
grund för kommissionen för att ställa in 
betalningarna. För medlemsstater som 
hotas eller har drabbats av finansiella 
problem gäller artikel 22.2a (ansökan om 
särskilt program under kommissionens 
förvaltning).

Or. de

Ändringsförslag 102
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 18 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fem procent av de medel som anslagits 
till varje GSR-fond och medlemsstat, med 

utgår
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undantag av de medel som anslagits till 
målet Europeiskt territoriellt samarbete 
och till avdelning V i 
EHFF-förordningen, ska utgöra en 
resultatreserv som ska anslås i enlighet 
med artikel 20.

Or. de

Ändringsförslag 103
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 18 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fem procent av de medel som anslagits 
till varje GSR-fond och medlemsstat, med 
undantag av de medel som anslagits till 
målet Europeiskt territoriellt samarbete 
och till avdelning V i 
EHFF-förordningen, ska utgöra en
resultatreserv som ska anslås i enlighet 
med artikel 20.

På eget initiativ kan en medlemsstat
besluta att inrätta en nationell 
resultatreserv för målet ”Investering för 
tillväxt och arbetstillfällen”, som utgör 
fem procent av de totala anslagen.

Or. en

Motivering

En obligatorisk resultatreserv skulle hindra effektiviteten i sammanhållningspolitiken 
eftersom man skulle kunna fastställa enkelt nåbara mål i syfte att få de medel som avsatts för 
detta ändamål. Därför bör inte resultatreserven vara obligatorisk. Medlemsstaterna kan välja 
att genomföra den på nationell nivå.

Ändringsförslag 104
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska i samarbete med 1. Kommissionen ska i samarbete med 
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medlemsstaterna se över resultaten av 
programmen i varje medlemsstat under 
2017 och 2019, med hänvisning till de 
resultatramar som anges i respektive 
partnerskapsavtal och program. Hur 
resultatramen ska fastställas anges i 
bilaga I.

medlemsstaterna varje år se över resultaten 
av programmen i varje medlemsstat. Under 
2017 och 2019 ska interimsöversyner och 
interimsrättelser utföras, med hänvisning 
till de resultatramar som anges i respektive 
partnerskapsavtal och program. Hur 
resultatramen ska fastställas anges i 
bilaga I.

Or. ro

Ändringsförslag 105
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid översynen ska man undersöka hur 
man uppnått delmålen i programmen när 
det gäller prioriteringarna, på grundval av 
uppgifter och bedömningar i de 
lägesrapporter som medlemsstaterna 
lämnar in 2017 och 2019.

2. Vid interimsöversynen ska man 
undersöka hur man uppnått delmålen i 
programmen när det gäller prioriteringarna, 
på grundval av uppgifter och bedömningar 
i de lägesrapporter som medlemsstaterna 
lämnar in 2017 och 2019.

Or. ro

Ändringsförslag 106
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Or. de

Ändringsförslag 107
Krišjānis Kariņš
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Förslag till förordning
Del 2 – artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. På grundval av översynen 2019 ska 
kommissionen anta ett beslut genom 
genomförandeakter för att för varje 
GSR-fond och medlemsstat fastställa för 
vilka program och prioriteringar som 
delmålen uppnåtts. Medlemsstaten ska 
föreslå en tilldelning av resultatreserven 
för de program och prioriteringar som 
anges i det kommissionsbeslutet. 
Kommissionen ska godkänna ändringar 
av de berörda programmen i enlighet med 
artikel 26. Om en medlemsstat inte 
lämnar in uppgifter i enlighet med 
artikel 46.2 och 46.3 ska resultatreserven 
för de berörda programmen eller 
prioriteringarna inte anslås.

2. På grundval av översynen 2019 ska 
kommissionen anta ett beslut genom 
genomförandeakter för att för varje 
GSR-fond och medlemsstat fastställa för 
vilka program och prioriteringar som 
delmålen uppnåtts.

Or. en

Ändringsförslag 108
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om det vid en resultatöversyn framgår 
att man inom en prioritering har 
misslyckats med att uppnå de delmål som 
anges i resultatramen kan kommissionen
helt eller delvis ställa in en 
mellanliggande utbetalning till en 
prioritering inom ett program i enlighet 
med det förfarande som fastställs i de 
fondspecifika bestämmelserna.

3. Om det vid en resultatöversyn framgår 
att man inom en prioritering har 
misslyckats med att uppnå de delmål som 
anges i resultatramen ska kommissionen 
tillsammans med medlemsstaten vidta 
lämpliga åtgärder.

Or. ro
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Ändringsförslag 109
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om kommissionen utifrån en granskning 
av den slutliga genomföranderapporten för 
programmet fastställer att man allvarligt 
misslyckats med att uppnå målen i 
resultatramen, kan den göra finansiella 
korrigeringar för de berörda 
prioriteringarna i enlighet med de 
fondspecifika bestämmelserna. 
Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 142 
för att fastsälla kriterier och metoder för att 
avgöra hur omfattande finansiella 
korrigeringar som ska göras.

4. Om kommissionen utifrån en granskning 
av den slutliga genomföranderapporten för 
programmet fastställer att man allvarligt 
misslyckats med att uppnå målen i 
resultatramen, kan den göra finansiella 
korrigeringar för de berörda 
prioriteringarna i enlighet med de 
fondspecifika bestämmelserna. 
Kommissionen ska, efter samråd med de 
berörda medlemsstaterna och i samarbete 
med dem, ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 142 
för att fastsälla kriterier och metoder för att 
avgöra hur omfattande finansiella 
korrigeringar som ska göras.  

Or. ro

Ändringsförslag 110
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Or. de

Ändringsförslag 111
Silvia-Adriana Ţicău

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

2. Medlemsstaten ska lämna in ett förslag 
om ändring av partnerskapsavtalet och 
relevanta program inom en månad. 
Kommissionen ska lämna eventuella 
synpunkter inom en månad från det att 
ändringarna lämnats in, och i sådana fall 
ska medlemsstaten lämna in sitt förslag 
på nytt inom en månad.

2. Medlemsstaten ska, i samarbete med 
kommissionen, utarbeta ett förslag om 
ändring av partnerskapsavtalet och 
relevanta program inom en månad. 

Or. ro

Ändringsförslag 112
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen inte har lämnat 
några synpunkter eller om synpunkterna 
beaktats på ett tillfredsställande sätt ska 
kommissionen utan omotiverat dröjsmål
anta ett beslut om godkännande av 
ändringarna till partnerskapsavtalet och 
relevanta program.

3. Kommissionen ska anta ett beslut om 
godkännande av ändringarna till 
partnerskapsavtalet och relevanta program 
inom 15 dagar från det att 
överenskommelse nåddes om det första 
ändringsförslaget.

Or. ro

Ändringsförslag 113
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När medlemsstaten får ekonomiskt stöd i 
enlighet med punkt 1 d som är kopplat till 
ett saneringsprogram kan kommissionen 
genom undantag från punkt 1 ändra 

4. När medlemsstaten får ekonomiskt stöd i 
enlighet med punkt 1 d som är kopplat till 
ett saneringsprogram kan kommissionen 
genom undantag från punkt 1 ändra 



AM\900821SV.doc 53/57 PE488.023v01-00

SV

partnerskapsavtalet och programmen utan 
något förslag från medlemsstaten, i syfte 
att maximera de tillgängliga GSR-medlens 
effekt på tillväxt och konkurrenskraft. För 
att säkerställa ett effektivt genomförande 
av partnerskapsavtalet och relevanta 
program ska kommissionen delta i 
förvaltningen av dem enligt vad som anges 
i saneringsprogrammet eller i det 
samförståndsavtal som undertecknats med 
den berörda medlemsstaten.

partnerskapsavtalet och programmen i 
samarbete med den berörda 
medlemsstaten, i syfte att maximera de 
tillgängliga GSR-medlens effekt på tillväxt 
och konkurrenskraft. För att säkerställa ett 
effektivt genomförande av 
partnerskapsavtalet och relevanta program 
ska kommissionen delta i förvaltningen av 
dem enligt vad som anges i 
saneringsprogrammet eller i det 
samförståndsavtal som undertecknats med 
den berörda medlemsstaten.

Or. ro

Ändringsförslag 114
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 21 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om en medlemsstat underlåter att svara 
på den begäran från kommissionen som 
avses i punkt 1 eller inte svarar på ett 
tillfredsställande sätt inom en månad efter 
att kommissionen lämnat de synpunkter 
som avses i punkt 2 får kommissionen 
inom tre månader efter att ha lämnat sina 
synpunkter anta ett beslut genom 
genomförandeakter om att helt eller delvis 
ställa in utbetalningarna till de berörda 
programmen.

utgår

Or. ro

Ändringsförslag 115
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 21 – punkt 6 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Rådet drar slutsatsen i enlighet med 
artikel 8.3 i förordning (EU) nr […]/2011 
[om förebyggande och korrigering av 
makroekonomiska obalanser] att 
medlemsstaten vid två på varandra 
följande tillfällen inte har lämnat in en 
tillräcklig plan för korrigerande åtgärder 
eller rådet antar ett beslut om bristande 
uppfyllelse i enlighet med artikel 10.4 i 
den förordningen.

utgår

Or. ro

Ändringsförslag 116
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 21 – punkt 6 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Kommissionen drar slutsatsen att 
medlemsstaten inte har vidtagit åtgärder 
för att genomföra det saneringsprogram 
som avses i rådets förordning (EU) 
nr 407/2010 eller rådets förordning (EG) 
nr 332/2002 och beslutar följaktligen att 
inte tillåta utbetalningen av det 
ekonomiska stöd som beviljats 
medlemsstaten.

utgår

Or. ro

Ändringsförslag 117
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 21 – punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. När kommissionen beslutar att helt eller 
delvis ställa in utbetalningarna eller 
åtagandena i enlighet med punkterna 5 
respektive 6 ska kommissionen se till att 
inställandet är proportionerligt och 
effektivt med hänsyn till de ekonomiska 
och sociala förhållandena i den berörda 
medlemsstaten, samt att principen om 
likabehandling av medlemsstaterna följs, 
särskilt när det gäller hur den berörda 
medlemsstatens ekonomi påverkas.

7. När kommissionen beslutar att helt eller 
delvis ställa in utbetalningarna eller 
åtagandena i enlighet med punkt 6 ska 
kommissionen se till att inställandet är 
proportionerligt och effektivt med hänsyn 
till de ekonomiska och sociala 
förhållandena i den berörda medlemsstaten, 
samt att principen om likabehandling av 
medlemsstaterna följs, särskilt när det 
gäller hur den berörda medlemsstatens 
ekonomi påverkas. 

Or. ro

Ändringsförslag 118
Markus Pieper

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 21 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Medlemsstater som uppfyller ett av de 
villkor som anges i artikel 22.1 a, b eller c 
kan i syfte att stabilisera sin ekonomiska 
situation och undvika en förödande 
finansiell förlust ge kommissionen i 
uppdrag att genom en genomförandeakt 
inrätta ett särskilt program i enlighet med 
artikel 53.1 a i rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 1605/2002 med 
budgetförordning för Europeiska 
gemenskapernas allmänna budget1

(central förvaltning), som garanterar att 
den berörda medlemsstatens inställda 
och/eller återkrävda betalningar så snart 
som möjligt leder till att det mål som 
anges i artikel 21.4 i denna förordning 
nås, nämligen att de tillgängliga medlens 
effekt på tillväxt och konkurrenskraft 
maximeras.
_________
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1 EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

Or. de

Ändringsförslag 119
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 21 – punkt 8 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska utan dröjsmål häva 
inställandet av utbetalningar och åtaganden 
om medlemsstaten föreslår ändringar av 
partnerskapsavtalet och relevanta program 
enligt vad kommissionen begärt och om 
kommissionen godkänner ändringarna, 
samt om något av följande villkor uppfylls:

Kommissionen ska utan dröjsmål häva 
inställandet av utbetalningar och åtaganden 
om medlemsstaten föreslår ändringar av 
partnerskapsavtalet och relevanta program, 
samt om något av följande villkor uppfylls:

Or. ro

Ändringsförslag 120
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 21 – punkt 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samtidigt ska rådet på förslag av 
kommissionen besluta att ombudgetera de 
inställda åtagandena i enlighet med 
artikel 8 i rådets förordning (EU) nr […] 
om den fleråriga budgetramen för 2014–
2020.

Samtidigt ska rådet på förslag av 
kommissionen besluta att omedelbart 
ombudgetera de inställda åtagandena i 
enlighet med artikel 8 i rådets förordning 
(EU) nr […] om den fleråriga budgetramen 
för 2014–2020.

Or. ro

Ändringsförslag 121
Markus Pieper
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Förslag till förordning
Del 2 – artikel 22 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstater som uppfyller ett av de 
villkor som anges i punkt 1 led a, b eller c 
kan i syfte att stabilisera sin ekonomiska 
situation och undvika en förödande 
finansiell förlust ge kommissionen i 
uppdrag att genom en genomförandeakt 
inrätta ett särskilt program i enlighet med 
artikel 53.1 a i rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 1605/2002 med 
budgetförordning för Europeiska 
gemenskapernas allmänna budget 
(central förvaltning), som garanterar att 
den berörda medlemsstatens inställda 
och/eller återkrävda betalningar så snart 
som möjligt leder till att det mål som 
anges i artikel 21.4 i denna förordning 
nås, nämligen att de tillgängliga medlens 
effekt på tillväxt och konkurrenskraft 
maximeras.

Or. de


