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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionen föreslår en förordning som fastställer gemensamma bestämmelser för ett antal 
EU-fonder, inklusive Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF). Utskottet för regional 
utveckling är ansvarigt utskott för detta ärende. Därför framförs endast några få kommentarer, 
de flesta rörande fiskeri, i detta yttrande.

I det stora hela är kommissionens förslag positivt av följande tre huvudanledningar:

– Förslaget tar fram ett mer integrerat angreppssätt och en större harmonisering mellan de 
olika fonderna.

– Förslaget inför fler villkor, särskilt i fråga om mål avseende hållbar utveckling och 
klimatförändringar.

– Förslaget följer ett bättre territoriellt angreppssätt, inklusive en stärkning av den roll som 
lokala myndigheter spelar.

Vad gäller allmänna ändringsförslag föreslår föredraganden endast att mål för biologisk 
mångfald läggs till i vissa artiklar för att stärka målet för en hållbar utveckling.

Ur ett politiskt perspektiv motsätter sig däremot föredraganden de makroekonomiska villkor 
(artikel 21) som tvingar EU:s regioner att följa en strikt budgetdisciplin.

Vad gäller fiskerifrågor stöder föredraganden helt många punkter i förslaget som syftar till att 
förbättra hållbarheten och bidra till stabila fiskbestånd och bibehållen sysselsättning.

Vissa specifika ändringsförslag ingår i förslaget till yttrande:

– stärkning av lokala och regionala myndigheters roll i samband med fondernas 
genomförande,

– underlättande av vissa genomförandeåtgärder,

– utvidgning av proportionalitetsprincipen för småskaliga stödmottagare.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Fiskeriutskottet uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott infoga 
följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

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 och den ekonomiska 
tillväxten och den sociala 
sammanhållningen i de europeiska 
regionerna ska främjas 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 så att den uppnådda 
utvecklingen konsolideras. 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.
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 65

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 70

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(70) Det är viktigt att göra allmänheten 
uppmärksam på vad unionens fonder 
uträttat. Medborgarna har rätt att veta inte 
bara vilka medel unionen använder, utan 
även vilka förfaranden som existerar för 
att få använda dessa medel. Ansvaret för 
att lämpliga uppgifter kommuniceras till 
allmänheten bör vila på 
förvaltningsmyndigheterna och 
stödmottagarna. För att göra 
kommunikationen med den breda 
allmänheten effektivare och stärka 
synergieffekterna mellan 
kommunikationsåtgärder på 
kommissionens initiativ, bör de resurser 
som anslås för kommunikationsåtgärder i 
enlighet med denna förordning också bidra 
till att täcka information om 
Europeiska unionens politiska 
prioriteringar i den mån de berör de 
allmänna målen i denna förordning.
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Del 2 – avdelning I – artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Del 2 – avdelning I – artikel 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna och kommissionen ska på 
grundval av befintlig miljölagstiftning se 
till att miljöskyddskrav, resurseffektivitet, 
skydd av biologisk mångfald och 
ekosystem, begränsning av och anpassning 
till klimatförändringar, en 
ekosystembaserad motståndskraft mot 
katastrofer samt riskförebyggande och
riskhantering främjas i samband med 
förberedelser och genomförande av 
partnerskapsavtalen och införs som mål i
partnerskapsprogrammen. Hållbarhet ska 
också garanteras genom att man 
upprätthåller och skapar sysselsättning.
Medlemsstaterna ska tillhandahålla 
information om stödet till 
klimatförändringsmålen och målen för 
biologisk mångfald på ett sätt som 
kommissionen bestämmer. Kommissionen 
ska anta en metod för detta genom en 
genomförandeakt. Genomförandeakten ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 143.3.
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Makroregionala strategier och 

havsområdesstrategier
GSR-fonderna ska bidra till 
makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier, i de fall då 
medlemsstaterna och regionerna deltar i 
sådana strategier. Kommissionen och 
berörda medlemsstater ska säkerställa att 
fonderna samordnas med dessa strategier 
inom ramen för den gemensamma 
strategiska ramen, partnerskapsavtal och 
operativa program för att se till att 
tillräckliga medel anslås ur fonderna till 
dessa strategier.

Motivering

Fonderna bör noggrant samordnas med makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier så att tillräckliga medel ur fonderna säkerställs för dessa strategier.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Del 2 – avdelning II – kapitel I – artikel 9 – punkt 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3) Att öka konkurrenskraften hos små och 
medelstora företag, inom jordbruket (för 
EJFLU) samt inom ett hållbart fiske och 
vattenbruk (för EHFF).
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Del 2 – avdelning II – kapitel I – artikel 9 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Att stödja övergången till en 
koldioxidsnål ekonomi baserad på 
energibesparingar, effektivitet och 
användning av förnybara resurser inom 
alla sektorer.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Del 2 – avdelning II – kapitel I – artikel 9 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Att skydda miljön och ekosystemens 
biologiska mångfald och främja ett 
effektivt resursutnyttjande.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12 utgår
Antagande och översyn

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.
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.
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Inom sex månader efter det att en ny 
version av den gemensamma strategiska 
ramen har antagits ska medlemsstaterna 
föreslå ändringar av sina 
partnerskapskontrakt och operativa 
program om det behövs för att de ska 
överensstämma med den nya versionen av 
ramen.

Motivering

Den gemensamma strategiska ramen är mycket viktig. Den bör således lämpligen antas enligt 
det ordinarie lagstiftningsförfarandet och inte genom en delegerad akt.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Del 2 – avdelning II – kapitel II – 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 nivå för 
var och en av GSR-fonderna, samt det 
preliminära sammanlagda stödbeloppet för 
klimatförändringsmål och mål för 
biologisk mångfald.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Del 2 – avdelning II – kapitel II – artikel 14 – led d – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

iv) De åtgärder som vidtagits för att införa 
principen om flernivåstyre och engagera 
partnerna och deras roll dels i utarbetandet 
av partnerskapsavtalet och 
framstegsrapporten, enligt definitionen i 
artikel 46 i denna förordning, dels i 
förberedelserna, genomförandet, 
kontrollen och utvärderingen av 
programmen, enligt den europeiska 
uppförandekod som avses i artikel 3.
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Del 2 – avdelning II – kapitel III – artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska bedöma om de 
relevanta förhandsvillkoren är uppfyllda.
Förhandsvillkoren ska bara tillämpas i 
den mån de är direkt knutna till 
fondernas genomförande.

Motivering

Tack vare förhandsvillkoren kommer fonderna att bli effektivare och utnyttjas bättre. Dessa 
villkor bör dock inte medföra ökade svårigheter för medlemsstaterna och 
förvaltningsmyndigheterna. De måste därför vara direkt knutna till de investeringar som görs 
via sammanhållningspolitiken.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Del 2 – avdelning II – kapitel III – 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 kan kommissionen 
begära att medlemsstaten föreslår 
modifieringar till de berörda 
programmen. Om medlemsstaten inte 
tillmötesgår denna begäran eller inte 
tillmötesgår den på ett tillfredsställande 
sätt inom tre månader får kommissionen
helt eller delvis ställa in åtagandena för en 
prioritering inom ett program i enlighet 
med det förfarande som fastställs i de 
fondspecifika bestämmelserna.

Motivering

Resultatramens sanktionerande aspekt är alltför automatisk. Innan kommissionen börjar 
ställa in betalningar bör den kräva att det görs en ändring av de program som anses ha för 
dåliga resultat så att hänsyn tas till orsakerna till dessa dåliga resultat.
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Del 2 – avdelning II – kapitel IV – artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21 utgår
Villkor kopplade till samordningen av 
medlemsstaternas ekonomiska politik

1. Kommissionen kan begära att en 
medlemsstat ser över och föreslår 
ändringar av sitt partnerskapsavtal och 
relevanta program när så krävs för att 
uppnå något av följande syften:
a) Att stödja genomförandet av en 
rådsrekommendation, som riktar sig till 
medlemsstaten i fråga och som antagits i 
enlighet med artiklarna 121.2 och/eller 
148.4 i fördraget, eller för att stödja 
genomförandet av åtgärder som riktar sig 
till medlemsstaten i fråga och som 
antagits i enlighet med artikel 136.1 i 
fördraget.
b) Att stödja genomförandet av en 
rådsrekommendation som riktar sig till 
medlemsstaten i fråga och som antagits i 
enlighet med artikel 126.7 i fördraget.
c) Att stödja genomförandet av en 
rådsrekommendation som riktar sig till 
medlemsstaten i fråga och som antagits i 
enlighet med artikel 7.2 i förordning (EU) 
nr …/2011 [om förebyggande och 
korrigering av makroekonomiska 
obalanser], under förutsättning att dessa 
ändringar anses nödvändiga för att 
korrigera de makroekonomiska 
obalanserna.
d) Att maximera de tillgängliga 
GSR-medlens effekt på tillväxt och 
konkurrenskraft i enlighet med punkt 4, 
om en medlemsstat uppfyller något av 
följande villkor:
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i) Medlemsstaten får ekonomiskt stöd från 
unionen i enlighet med rådets förordning 
(EU) nr 407/2010.
ii) Medlemsstaten får medelfristigt 
ekonomiskt stöd i enlighet med 
rådets förordning (EG) nr 332/200230

iii) Medlemsstaten får ekonomiskt stöd i 
form av ett ESM-lån i enlighet med 
fördraget om inrättande av den 
europeiska stabilitetsmekanismen.
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.
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.
4. När medlemsstaten får ekonomiskt stöd 
i enlighet med punkt 1 d som är kopplat 
till ett saneringsprogram kan 
kommissionen genom undantag från 
punkt 1 ändra partnerskapsavtalet och 
programmen utan något förslag från 
medlemsstaten, i syfte att maximera de 
tillgängliga GSR-medlens effekt på 
tillväxt och konkurrenskraft. För att 
säkerställa ett effektivt genomförande av 
partnerskapsavtalet och relevanta 
program ska kommissionen delta i 
förvaltningen av dem enligt vad som 
anges i saneringsprogrammet eller i det 
samförståndsavtal som undertecknats med 
den berörda medlemsstaten.
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 
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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.
6. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter helt eller delvis ställa 
in betalningarna och åtagandena för de 
berörda programmen i följande fall:
a) Rådet beslutar att medlemsstaten inte 
uppfyller de särskilda åtgärder som rådet 
fastställt i enlighet med artikel 136.1 i 
fördraget.
b) Rådet beslutar i enlighet med 
artikel 126.8 eller 126.11 i fördraget att 
medlemsstaten inte har vidtagit effektiva 
åtgärder för att korrigera sitt alltför stora 
underskott.
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.
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.
e) Styrelsen för den europeiska 
stabilitetsmekanismen drar slutsatsen att 
villkoren för ekonomiskt stöd från ESM i 
form av ESM-lån till medlemsstaten i 
fråga inte uppfyllts och beslutar 
följaktligen att inte betala ut det 
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stabilitetsstöd som beviljats.
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.
8. 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:
a) Rådet har beslutat att medlemsstaten 
genomfört de särskilda åtgärder som rådet 
fastställt i enlighet med artikel 136.1 i 
fördraget.
b) Förfarandet vid alltför stora underskott 
hålls vilande i enlighet med artikel 9 i 
förordning (EC) nr 1467/97 eller rådet 
har beslutat i enlighet med artikel 126.12 i 
fördraget att upphäva beslutet om att ett 
alltför stort överskott föreligger.
c) Rådet har godkänt den plan för 
korrigerande åtgärder som den berörda 
medlemsstaten har lämnat in i enlighet 
med artikel 8.2 i förordning (EU) nr […] 
[förordningen om förfarandet vid alltför 
stora obalanser] eller förfarandet vid 
alltför stora obalanser hålls vilande i 
enlighet med artikel 10.5 i den 
förordningen eller rådet har avslutat 
förfarandet vid alltför stora obalanser i 
enlighet med artikel 11 i den 
förordningen.
d) Kommissionen har dragit slutsatsen att 
medlemsstaten har vidtagit åtgärder för 
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att genomföra det saneringsprogram som 
avses i rådets förordning (EU) 
nr 407/2010 eller rådets förordning (EG) 
nr 332/2002 och har därför tillåtit 
utbetalningen av det ekonomiska stöd som 
beviljats medlemsstaten.
e) Styrelsen för den europeiska 
stabilitetsmekanismen har dragit 
slutsatsen att villkoren för ekonomiskt 
stöd i form av ESM-lån till medlemsstaten 
i fråga har uppfyllts och har därför 
beslutat att betala ut det stabilitetsstöd 
som beviljats.
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.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Del 2 – avdelning III – kapitel I – artikel 23 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Genomförandet av program som 
erhåller stöd via flera fonder (Eruf, ESF, 
Sammanhållningsfonden, EJFLU, 
EHFF) ska uppmuntras. Kommissionen 
ska i detta syfte vidta åtgärder som gör det 
möjligt att förbereda och genomföra 
sådana program, med iakttagande av 
proportionalitetsprincipen.

Motivering

Genomförandet av program som erhåller stöd via flera fonder bör underlättas.
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Del 2 – avdelning III – kapitel I – artikel 24 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Alla program, utom de där det tekniska 
stödet genomförs inom ett särskilt 
program, ska innehålla det preliminära 
stödbelopp som ska användas för
klimatförändringsmål.

5. Alla program, utom de där det tekniska 
stödet genomförs inom ett särskilt 
program, ska innehålla det preliminära 
stödbelopp som ska användas för 
klimatförändringsmål och mål för 
biologisk mångfald, däribland målen för 
Natura 2000.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Del 2 – avdelning III – kapitel I – artikel 26 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Del 2 – avdelning III – kapitel II – artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Urval och godkännande av alla lokala 
utvecklingsstrategier ska ha avslutats 
senast den 31 december 2015.

4. Tidsfristerna för urval och godkännande 
av lokala utvecklingsstrategier är

a) den 31 december 2015 för förlängning 
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av befintliga strategier och
b) den 31 december 2016 för nya 
strategier.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Del 2 – avdelning IX – kapitel III – artikel 78 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Tidsfristerna för återtagande ska inte 
tillämpas på det årliga budgetåtagande 
som hänför sig till det årliga anslaget för 
2014.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Del 3 – avdelning I – kapitel II – artikel 84 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla regioner vars BNP per capita för 
perioden 2007–2013 var mindre än 75 % 
av genomsnittlig BNP i EU-25 men vars 
BNP per capita ligger över 75 % av 
genomsnittlig BNP i EU-27 ska få 
strukturfondsstöd som motsvarar minst 
två tredjedelar av deras anslag för 
perioden 2007–2013.

Alla regioner vars BNP per capita för 
perioden 2007–2013 var mindre än 75 % 
av genomsnittlig BNP i EU-25 men vars 
BNP per capita ligger över 75 % av 
genomsnittlig BNP i EU-27 ska ur varje 
strukturfond få stöd som motsvarar minst 
två tredjedelar av deras anslag för 
perioden 2007–2013 så att den uppnådda 
utvecklingen konsolideras.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Del 3 – avdelning II – kapitel I – artikel 87 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett operativt program ska omfatta 
prioriterade områden. Ett prioriterat 
område ska beröra en fond för en 
regionkategori och ska utan att det 

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

kombinera kompletterande
investeringsprioriteringar från olika 
tematiska mål och olika fonder, i enlighet 
med de fondspecifika bestämmelserna.

Motivering

Genomförandet av program som erhåller stöd via flera fonder bör underlättas.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Del 3 – avdelning V – artikel 110 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Samfinansieringssatsen för 
tilläggsanslagen i enlighet med 
artikel 84.1 e får utgöra högst 50 %.

utgår

Samma samfinansieringssats ska gälla för 
tilläggsanslagen enligt artikel 4.2 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[ETS-förordningen].
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