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KORTFATTAD MOTIVERING

Strukturfonderna är ett av EU:s viktigaste instrument när det gäller att med hjälp av 
strategiska finansiella investeringar uppnå de överenskomna målen för EU:s politik på 
områdena energi, innovation, forskning, telekommunikation och små och medelstora företag.
Vårt utskott är därför mycket intresserat av och involverat i arbetet med att fastställa lämpliga 
mål och investeringsprioriteringar för EU:s sammanhållningspolitik för perioden 2014–2020.
Vi måste dessutom se till att de investeringar som görs via strukturfonderna på lämpligt sätt 
samordnas med andra unionsprogram, särskilt Horisont 2020, Fonden för ett sammanlänkat 
Europa och programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag, och 
att synergier mellan olika fonder utnyttjas på bästa sätt.

För att finjustera målen och investeringsprioriteringarna och för att förbättra samordningen 
och själva genomförandet av fonden förslår föredraganden därför flera ändringar till de 
allmänna bestämmelserna liksom till Eruf och förordningen om Sammanhållningsfonden.

Föredraganden anser att den gemensamma strategiska ramen, som inbegriper vissa viktiga 
faktorer för de riktlinjer och bestämmelser som är gemensamma för alla fonder inom 
regionalpolitiken, ska behandlas och godkännas av parlamentet och rådet, med största möjliga 
samarbete från EU-institutionernas sida.

Med detta i åtanke vill föredraganden överlämna beslutsfattandet i denna fråga till det 
ansvariga utskottet. Trots detta innehåller yttrandet
- ändringsförslag som tydligt begränsar räckvidden för den gemensamma strategiska 

ramen, eftersom den endast på den operativa nivån ska omsätta mål och 
investeringsprioriteringar så som de fastställs i de grundläggande akterna,

- ändringsförslag till Eruf och Sammanhållningsfonden i ett försök att bättre definiera 
investeringsprioriteringarna, för att delvis ersätta de huvudinsatser som nämns i 
arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar (SWD(2012)0061).

På detta sätt vill föredraganden trygga att de strategiska målen och de huvudsakliga 
investeringsprioriteringarna för strukturfonderna diskuteras och fastställs av medlagstiftaren. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för regional utveckling 
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) För att öka synergin mellan 
strukturfonderna och andra EU-program 
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bör kommissionen upprätta och 
regelbundet uppdatera en 
onlineförteckning över förslag till projekt 
för EU-program som godkänts men som 
inte beviljats några eller inte tillräckliga 
EU-medel. Medlemsstaterna bör överväga 
hur de projektförslag i denna förteckning 
som är av intresse för dem kan införlivas i 
deras operationella program.

Or. en

Motivering

Detta nya skäl reflekterar förslaget att införa en ”excellensstämpel” för enastående projekt 
eller demonstrationsanläggningar/pilotanläggningar (införlivade i program som 
Horisont 2020, Fonden för ett sammanlänkat Europa eller programmet för företagens 
konkurrenskraft och små och medelstora företag), vilka inte beviljats tillräckliga medel från 
Europeiska fonder och som medlemsstaterna kan finansiera via strukturfonderna. Denna 
information måste dock först och främst göras tillgänglig.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 9 – 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, framför allt
hos små och medelstora företag, inom 
jordbruket (för EJFLU) samt inom fiske 
och vattenbruk (för EHFF).

Or. en

Motivering

Regionalpolitiska insatser för att förbättra konkurrenskraften är inriktade på små och 
medelstora företag. Större företag spelar emellertid också en viktig roll inom 
strukturpolitiken, t.ex. som partner vid utveckling av industriella kluster. I linje med 
flaggskeppsinitiativet ”Industripolitik för en globaliserad tid” bör större företag därför även 
fortsättningsvis ha möjlighet att erhålla stöd, även om små och medelstora företag bör förbli i 
fokus. 
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 9 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Att skydda miljön och främja ett 
effektivt resursutnyttjande.

(6) Att skydda miljön och kulturarvet och 
främja ett effektivt resursutnyttjande.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att inbegripa skydd av kulturarv bland de tematiska målen i de 
gemensamma strategiska ramfonderna. Detta ändringsförslag är dessutom i 
överensstämmelse med artikel 5.6 c i förslaget till förordning om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 9 – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Att förbättra den institutionella 
kapaciteten och effektiviteten hos den 
offentliga förvaltningen och tillhandahålla 
strategiska riktlinjer för den territoriella 
utvecklingen inom ramen för Europa 
2020-strategin på alla styresnivåer genom 
EU:s territoriella agenda.

Or. en

Motivering

Tekniskt stöd bör också underlätta strategiska ”nerifrån och upp”-insatser. Den territoriella 
agendan för 2012, som antogs av EU:s medlemsstater 2011, ger mycket värdefulla 
rekommendationer i fråga om den territoriella utvecklingen i EU.
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

För att främja en harmonisk, balanserad 
och hållbar utveckling av unionen måste en 
gemensam strategisk ram omsätta unionens 
mål och investeringsprioriteringar i 
strategin för en smart och hållbar tillväxt 
för alla, i enlighet med vad som anges i 
varje GSR-förordning, i nyckelåtgärder för 
GSR-fonderna.

För att man ska kunna få till stånd en 
gemensam strategi som alla står bakom 
måste strategin utarbetas i samråd med de 
organ i medlemsstaterna som ansvarar för 
genomförandet av EU:s regionalpolitik.

Or. en

Motivering

Den gemensamma strategiska ramen ska endast på den operativa nivån omsätta mål och 
investeringsprioriteringar så som de fastställs i de grundläggande akterna. 

Det är tillrådigt att föra en konstant dialog med de berörda organ som ansvarar för 
genomförandet.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 11 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) För varje tematiskt mål och i linje med 
investeringsprioriteringarna för varje 
GSR-fond, de nyckelåtgärder som ska få 
stöd från varje GSR-fond.

Or. en
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Motivering

Den gemensamma strategiska ramen ska endast på den operativa nivån omsätta mål och 
investeringsprioriteringar så som de fastställs i de grundläggande akterna.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 14 – led a – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iv) En vägledande fördelning av unionens 
stöd per tematiskt mål på nationell nivå för 
var och en av GSR-fonderna, samt det 
preliminära sammanlagda stödbeloppet för 
klimatförändringsmål.

(iv) En vägledande fördelning av unionens 
stöd per tematiskt mål på nationell och 
regional nivå för var och en av GSR-
fonderna, samt det preliminära 
sammanlagda stödbeloppet för 
klimatförändringsmål.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att förstå det stöd som beviljas de tematiska målen på regional nivå.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 14 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Mekanismer på nationell och regional 
nivå för samordningen mellan GSR-
fonderna och andra finansieringsinstrument 
på unionsnivå och nationell nivå samt med 
EIB.

(i) Mekanismer, strukturer och organ på 
nationell och regional nivå för 
samordningen mellan GSR-fonderna och 
andra finansieringsinstrument på 
unionsnivå och nationell nivå samt med 
EIB. Vad beträffar samordningen med 
andra finansieringsinstrument på 
unionsnivå, ska de strukturer som 
garanterar fastställandet av strategiska 
prioriteringar för olika instrument anges. 
Sådana strukturer ska också försöka 
undvika dubbelarbete, identifiera 
områden där det behövs ytterligare stöd 
och erbjuda stödmottagarna enhetliga och 
effektiva finansieringsmöjligheter. 
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Or. en

Motivering

Tillägget bygger på motiveringen i arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar 
(SWD(2012)0061) om hur samordningen med andra finansieringsinstrument på unionsnivå 
är tänkt att gå till. Dessa delar – vilka är avgörande för att genomförandet av 
strukturfonderna ska lyckas – bör ingå i den grundläggande rättsakten.  

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
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, vad beträffar de medel som 
hänför sig till den sektor som påverkas av 
villkoren, 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. 

Or. it

Motivering

Av partnerskapsavtalet ska det tydligt framgå hur ansvaret för genomförandet av mekanismen 
är fördelat mellan kommissionen, medlemsstaterna och förvaltningsmyndigheten. 

Eftersom villkoren inbegriper ett sanktionssystem bör de vara nära kopplade till 
genomförandet av sammanhållningspolitiken och till målen för de operativa programmen. De 
villkor som fastställs på EU-nivå riskerar att inte ta hänsyn till andra variabler som följer av 
den specifika lokala och regionala situationen och som är av avgörande betydelse för att 
insatserna ska lyckas.
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Åtgärder som rör analys av pågående 
projekt inom unionens andra program, 
t.ex. ramprogrammet för forskning och 
utveckling, programmet för företagens 
konkurrenskraft och små och medelstora 
företag eller programmet för 
konkurrenskraft och innovation, liksom 
förslag till projekt för dessa program som 
godkänts men som inte beviljats EU-
medel på grund av budgetbegräsningar.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett separat prioriterat område med en 
samfinansieringssats på upp till 
80 procent får inrättas inom de tematiska 
mål som anges i artikel 9.1 och som 
genomförs på unionsnivå eller 
interregional nivå och förvaltas direkt 
eller indirekt av kommission.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag gör det möjligt för regioner att på frivillig basis bidra till och delta i 
samarbetsprojekt inom forskning och utveckling, men där urvalsförfarandet, genomförandet 
och förvaltningen är centraliserad och enhetlig. Denna idé har lagts fram av kommittén för 
det europeiska forskningsområdet och flera ledamöter i ett aktuellt betänkande.
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Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Bilaga IV – tabell – punkt 1 – tredje kolumnen ”Bedömningskriterier” – strecksats 1 –
strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– bygger på en swot-analys för att styra 
resurserna till en begränsad mängd 
prioriteringar inom forskning och 
innovation,

– bygger på en swot-analys för att styra 
resurserna till en begränsad mängd 
prioriteringar inom forskning och 
innovation, med hänsyn tagen till 
utvärderingar av tidigare erfarenheter om 
sådana finns att tillgå,

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Bilaga IV – tabell – punkt 1 – tredje kolumnen ”Bedömningskriterier” – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Medlemsstaten har antagit en ram för 
tillgängliga budgetmedel för forskning och 
innovation.

– Medlemsstaten har antagit en ram för 
tillgängliga budgetmedel för forskning och 
innovation samt program och 
prioriteringar för investeringar med 
anknytning till EU:s prioriteringar.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Bilaga IV – tabell – punkt 1 – tredje kolumnen ”Bedömningskriterier” – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Medlemsstaten har antagit en flerårig 
plan för budget och prioritering av 
investeringar med anknytning till 
EU:s prioriteringar (Europeiska 
strategiska forumet för 

utgår
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forskningsinfrastruktur, ESFRI).

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Bilaga IV – tabell – punkt 1 – tredje kolumnen ”Bedömningskriterier” – strecksats 3a 
(ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Det tas hänsyn till EU:s prioriteringar 
och program inom forskning och 
utveckling (Horisont 2020).

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Bilaga IV – tabell – punkt 2 – andra kolumnen ”Förhandsvillkor” – punkt 2.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2. Nästa generations accessinfrastruktur:
Att det finns nationella planer för nästa 
generations accessinfrastruktur där man 
tar hänsyn till regionala åtgärder för att nå 
EU:s mål för tillgång till internet med hög 
kapacitet, med inriktning på områden där 
marknaden misslyckats med att erbjuda 
öppen infrastruktur till ett överkomligt pris 
med tillräcklig kvalitet i överensstämmelse 
med EU:s regler om konkurrens och 
statligt stöd, och erbjuda tillgängliga 
tjänster till utsatta grupper.

2.2. Nästa generations accessinfrastruktur:
Att det finns nationella och/eller regionala
planer för nästa generations 
accessinfrastruktur där man tar hänsyn till 
regionala åtgärder för att nå EU:s mål för 
tillgång till internet med hög kapacitet och 
främja territoriell sammanhållning, med 
inriktning på områden där marknaden 
misslyckats med att erbjuda öppen 
infrastruktur till ett överkomligt pris med 
tillräcklig kvalitet i överensstämmelse med 
EU:s regler om konkurrens och statligt 
stöd, och erbjuda tillgängliga tjänster till 
utsatta grupper.

Or. en
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Bilaga IV – tabell – punkt 2 – tredje kolumnen ”Bedömningskriterier” – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Det finns en nationell plan för nästa 
generations accessinfrastruktur som 
innehåller

– Det finns en nationell och/eller regional
plan för nästa generations 
accessinfrastruktur som innehåller

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Bilaga V – punkt 2.1 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Förvaltningsmyndigheten ska, i enlighet 
med nationell lag och praxis, involvera 
följande organ i informations- och 
kommunikationsåtgärderna:

3. Förvaltningsmyndigheten ska, i enlighet 
med nationell lag och praxis, involvera 
minst ett av följande organ i informations-
och kommunikationsåtgärderna:

Or. it

Motivering
Det behövs en viss flexibilitet här för att involvera de lämpligaste organen i förhållande till 
typen av operation/projekt för vilka informations- och kommunikationsåtgärder måste 
tillhandahållas.


