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Ändringsförslag 22
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) Den territoriella dimensionen i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt måste ses som ett av 
sammanhållningsmålen vid sidan av den 
ekonomiska och sociala 
sammanhållningen. 

Or. pt

Ändringsförslag 23
Rolandas Paksas

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Eftersom de medel som används som 
återbetalningspliktigt stöd helt eller delvis 
ska betalas tillbaka av stödmottagarna 
behöver lämpliga bestämmelser införas för 
återanvändning av det återbetalade stödet 
för samma ändamål eller i linje med målen 
för respektive program.

(3) Eftersom de medel som används som 
återbetalningspliktigt stöd helt eller delvis 
ska betalas tillbaka av stödmottagarna 
behöver lämpliga bestämmelser införas för 
återanvändning av det återbetalade stödet 
för samma ändamål eller i linje med målen 
för respektive program, för att garantera 
att de medel som betalats tillbaka 
investeras på ett ändamålsenligt sätt och 
att EU-stödet används så effektivt som 
möjligt.

Or. lt

Ändringsförslag 24
Mojca Kleva
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Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Det finns ett behov av att se till att 
genomförandet av finansieringstekniska 
instrument övervakas på lämpligt sätt av 
både medlemsstaterna och kommissionen, 
bland annat för att medlemsstaterna ska 
kunna lämna de uppgifter som behövs till 
kommissionen om vilken typ av instrument 
som införts och vilka insatser som gjorts 
via dessa instrument. Därför är det lämpligt 
att införa en bestämmelse om rapporter. En 
sådan bestämmelse ger också 
kommissionen möjlighet att bättre bedöma 
de övergripande resultaten av de 
finansieringstekniska instrumenten.

(5) Det finns ett behov av att öka insynen i 
genomförandeprocessen och att se till att 
genomförandet av finansieringstekniska 
instrument övervakas på lämpligt sätt av 
både medlemsstaterna och kommissionen, 
bland annat för att medlemsstaterna ska 
kunna lämna de uppgifter som behövs till 
kommissionen om vilken typ av instrument 
som införts och vilka insatser som gjorts 
via dessa instrument. Därför är det lämpligt 
att införa en bestämmelse om rapporter. En 
sådan bestämmelse ger också 
kommissionen möjlighet att bättre bedöma 
de övergripande resultaten av de 
finansieringstekniska instrumenten.

Or. en

Ändringsförslag 25
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Det finns ett behov av att se till att 
genomförandet av finansieringstekniska 
instrument övervakas på lämpligt sätt av 
både medlemsstaterna och kommissionen, 
bland annat för att medlemsstaterna ska 
kunna lämna de uppgifter som behövs till
kommissionen om vilken typ av instrument 
som införts och vilka insatser som gjorts 
via dessa instrument. Därför är det lämpligt 
att införa en bestämmelse om rapporter. En 
sådan bestämmelse ger också 
kommissionen möjlighet att bättre bedöma 
de övergripande resultaten av de 
finansieringstekniska instrumenten.

(5) Det finns ett behov av att se till att 
genomförandet av finansieringstekniska 
instrument övervakas på lämpligt sätt av 
både medlemsstaterna och kommissionen, 
bland annat för att medlemsstaterna ska 
kunna lämna de uppgifter som behövs till 
kommissionen om vilken typ av instrument 
som införts och vilka insatser som gjorts 
via dessa instrument. Därför är det lämpligt 
att införa en bestämmelse om rapporter. En 
sådan bestämmelse ger också 
kommissionen möjlighet att bättre bedöma 
de övergripande resultaten av de 
finansieringstekniska instrumenten samt att 
lämna en sammanfattning av de framsteg 
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som gjorts på EU- och medlemsstatsnivå 
och samtidigt se till att de finansiella 
medlen har en omedelbar territoriell 
påverkan; de regionala myndigheterna 
bör därför inbegripas i förhands- och 
efterhandsutvärderingarna och i 
rapporteringen om framstegen.

Or. pt

Ändringsförslag 26
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) För att ge bättre insyn i hur medlen 
från fonderna används bör förteckningen 
över stödmottagare, insatsernas 
beteckning samt beviljade offentliga 
stödbelopp offentliggöras, antingen 
elektroniskt eller på annat sätt.

Or. en

Ändringsförslag 27
Mojca Kleva

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att säkerställa överensstämmelse 
med artikel 61.2 i rådets förordning (EG) 
nr 1605/2002 med budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget, är det nödvändigt att föreskriva att 
den utgiftsdeklaration som ska lämnas in 
till kommissionen ska innehålla alla 
uppgifter som kommissionen behöver för 
att utarbeta räkenskaper som ger en 

(7) För att säkerställa överensstämmelse 
med artikel 61.2 i rådets förordning (EG) 
nr 1605/2002 med budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget, är det nödvändigt att föreskriva att 
den utgiftsdeklaration som ska lämnas in 
till kommissionen ska innehålla alla 
uppgifter som kommissionen behöver för 
att utarbeta räkenskaper med full insyn 
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rättvisande bild av unionens tillgångar och 
genomförandet av budgeten.

som ger en rättvisande bild av unionens 
tillgångar och genomförandet av budgeten.

Or. en


