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Ändringsförslag 1
Mojca Kleva

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den globala finanskrisen utan tidigare 
motstycke har vid sidan av 
konjunkturnedgången vållat den 
ekonomiska tillväxten och den finansiella 
stabiliteten stor skada, och medfört en 
kraftig försämring av de finansiella och 
ekonomiska förhållandena i flera 
medlemsstater. Vissa medlemsstater har 
drabbats eller hotas av stora svårigheter, 
särskilt när det gäller den ekonomiska 
tillväxten och finansiella stabiliteten, och 
deras situation i fråga om underskott och 
skuldsättning håller på att förvärras, bland 
annat till följd av det ekonomiska och 
finansiella världsläget.

(1) Den globala finanskrisen utan tidigare 
motstycke har vid sidan av 
konjunkturnedgången vållat den 
ekonomiska tillväxten och den finansiella 
stabiliteten stor skada. Krisen har inte 
bara medfört en kraftig försämring av de 
finansiella och ekonomiska förhållandena i 
flera medlemsstater, utan den har även i 
betydande utsträckning ökat 
arbetslösheten, särskilt bland unga, 
försämrat kvinnors ekonomiska situation, 
utsatt de sociala skyddssystemens 
hållbarhet för hårda påfrestningar samt 
medfört en kraftig försämring av de 
sociala förhållandena. Dessutom har 
vissa medlemsstater drabbats eller hotas av 
stora svårigheter, särskilt när det gäller den 
ekonomiska tillväxten och finansiella 
stabiliteten, och deras situation i fråga om 
underskott och skuldsättning håller på att 
förvärras, bland annat till följd av det 
ekonomiska och finansiella världsläget.

Or. en

Ändringsförslag 2
Mojca Kleva

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Även om det redan har gjorts en rad 
viktiga satsningar för att motverka de 
negativa effekterna av krisen, t.ex. 
lagstiftningsändringar, är finanskrisens 

(2) Även om det redan har gjorts en rad 
viktiga satsningar för att motverka de 
negativa effekterna av krisen, t.ex. 
lagstiftningsändringar, är finanskrisens 
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effekter på den reala ekonomin, 
arbetsmarknaden och medborgarna 
kännbara. Belastningen på de nationella 
ekonomiska resurserna ökar och mer bör 
göras för att minska påfrestningarna genom 
att maximera och optimera användningen 
av medlen från strukturfonderna och 
Sammanhållningsfonden.

effekter på den reala ekonomin, 
arbetsmarknaden och medborgarna 
kännbara. Belastningen på de nationella 
ekonomiska resurserna ökar och mer bör 
göras snabbt för att minska påfrestningarna 
genom att maximera och optimera 
användningen av medlen från 
strukturfonderna och 
Sammanhållningsfonden.

Or. en

Ändringsförslag 3
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Borgenärsavtalet och låneavtalet som 
ingicks för Grekland den 8 maj 2011
trädde i kraft den 11 maj 2011. Där 
föreskrivs att borgenärsavtalet ska förbli 
giltigt och i kraft under en treårig 
programperiod så länge det finns 
utestående belopp inom ramen för 
låneavtalet.

(6) Borgenärsavtalet och låneavtalet som 
ingicks för Grekland den 8 maj 2010
trädde i kraft den 11 maj 2011. Där 
föreskrivs att borgenärsavtalet ska förbli 
giltigt och i kraft under en treårig 
programperiod så länge det finns 
utestående belopp inom ramen för 
låneavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 4
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Genom rådets beslut 2009/102/EG av 
den 4 november 2008, 2009/290/EG av den 
20 januari 2009 och 2009/459/EG av den 
26 juni 2009 beviljades Ungern, Lettland 
och Rumänien sådant ekonomiskt bistånd.

(8) Genom rådets beslut 2009/102/EG av 
den 4 november 2008, 2009/290/EG av den 
20 januari 2009 och 2009/459/EG av den
6 maj 2009 beviljades Ungern, Lettland 
och Rumänien sådant ekonomiskt bistånd.
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Or. en

Ändringsförslag 5
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att underlätta förvaltningen av 
unionsmedlen, påskynda investeringarna i 
medlemsstaterna och regionerna samt 
förbättra tillgången till finansiering för 
ekonomin är det nödvändigt att låta de 
mellanliggande betalningarna från 
strukturfonderna och från 
Sammanhållningsfonden höjas med tio 
procentenheter jämfört med den faktiska 
medfinansieringssatsen för varje prioriterat 
område för medlemsstater som har 
drabbats av stora svårigheter med den 
finansiella stabiliteten och begärt att få dra 
nytta av denna åtgärd.

(13) För att underlätta förvaltningen av 
unionsmedlen, påskynda investeringarna i 
medlemsstaterna och regionerna samt 
förbättra tillgången till finansiering för att 
genomföra sammanhållningspolitiken är 
det nödvändigt att i berättigade fall, 
tillfälligt och utan att det påverkar 
programplaneringsperioden 2014–2020, 
låta de mellanliggande betalningarna från 
strukturfonderna och från 
Sammanhållningsfonden höjas med tio 
procentenheter jämfört med den faktiska 
medfinansieringssatsen för varje prioriterat 
område för medlemsstater som har 
drabbats av stora svårigheter med den 
finansiella stabiliteten och begärt att få dra 
nytta av denna åtgärd. Till följd av detta 
kommer den nationella finansiering som 
krävs att minskas i motsvarande mån, 
utan att några operativa program behöver 
ändras.

Or. en

Ändringsförslag 6
Mojca Kleva

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att underlätta förvaltningen av 
unionsmedlen, påskynda investeringarna i 
medlemsstaterna och regionerna samt 
förbättra tillgången till finansiering för 

(13) För att underlätta förvaltningen av 
unionsmedlen, påskynda investeringarna i 
medlemsstaterna och regionerna samt 
förbättra tillgången till finansiering för 
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ekonomin är det nödvändigt att låta de 
mellanliggande betalningarna från 
strukturfonderna och från 
Sammanhållningsfonden höjas med 
tio procentenheter jämfört med den 
faktiska medfinansieringssatsen för varje 
prioriterat område för medlemsstater som 
har drabbats av stora svårigheter med den 
finansiella stabiliteten och begärt att få dra 
nytta av denna åtgärd.

ekonomin är det nödvändigt att låta de 
mellanliggande betalningarna från 
strukturfonderna och från 
Sammanhållningsfonden höjas med 
tio procentenheter jämfört med den 
faktiska medfinansieringssatsen för varje 
prioriterat område för medlemsstater som 
har drabbats av stora svårigheter med den 
finansiella stabiliteten och begärt att få dra 
nytta av denna åtgärd. Den tillfälliga 
ökningen av medfinansieringssatserna 
bör gå hand i hand med en tilltagande 
prioritering av projekt som är inriktade på 
tillväxt, sysselsättningsskapande potential 
i en hållbar ekonomi, sysselsättning av 
hög kvalitet samt investeringar i 
utbildning och kompetens.

Or. en

Ändringsförslag 7
Mojca Kleva

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Kommissionen bör uppmanas att 
göra sitt yttersta för att utöka sitt stöd till 
alla berörda medlemsstater i syfte att 
hjälpa dem att öka utnyttjandet av 
medlen, stärka deras administrativa 
kapacitet och påskynda genomförandet på 
fältet.

Or. en

Ändringsförslag 8
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 14
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Reglerna för hur de mellanliggande 
betalningarna och slutbetalningen för 
operativa program ska beräknas under den 
period då medlemsstaterna får ekonomiskt 
bistånd för att ta itu med stora svårigheter 
med den finansiella stabiliteten bör 
revideras på motsvarande sätt.

(14) Reglerna för hur de mellanliggande 
betalningarna för operativa program ska 
beräknas under den period då 
medlemsstaterna får ekonomiskt bistånd 
för att ta itu med stora svårigheter med den 
finansiella stabiliteten bör revideras på 
motsvarande sätt.

Or. en

Ändringsförslag 9
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Det är nödvändigt att se till att det 
finns en lämplig rapportering om 
användningen av de ökade belopp som 
ställs till förfogande för de medlemsstater 
som omfattas av de ökade mellanliggande 
betalningarna enligt denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 10
Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Genomförandet av de operativa 
programmen och projekten på områdena 
infrastruktur och produktiva 
investeringar i Grekland är förenade med 
allvarliga problem, bland annat på grund 
av att grekiska banker inte har tillräckligt 
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med likviditet för att uppfylla befintliga 
eller nya åtaganden. Under sådana 
omständigheter äventyras 
tillhandahållandet av den 
medfinansiering av projekt och program 
som är nödvändig. Dessutom är 
Europeiska investeringsbankens stöd för 
att bidra till att tillhandahålla 
medfinansiering och investeringar på 
fältet inom ramen för EU-program 
förenat med svårigheter på grund av 
EIB:s ökade riskexponering gentemot 
dess grekiska motparter. 

Or. de

Ändringsförslag 11
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Den planerade ökningen av de 
mellanliggande betalningarna bör också 
ses mot bakgrund av de 
budgetåtstramningar som alla 
medlemsstater ställs inför, vilket på ett 
tillfredsställande sätt bör återspeglas i 
EU:s budget. Utnyttjandet av mekanismen 
är därför begränsad fram till slutet av 
2013.

Or. en

Ändringsförslag 12
Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 17b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17b) För att minska ovannämnda risker 
och påskynda genomförandet av de 
operativa programmen och projekten och 
stärka den ekonomiska återhämtningen 
är det lämpligt att 
förvaltningsmyndigheterna i de 
medlemsstater som drabbats av stora 
svårigheter med avseende på deras 
finansiella stabilitet, och som har beviljats 
stöd i enlighet med en av ovannämnda
mekanismer, kan bidra med ekonomiska 
resurser från de operativa programmen 
till inrättandet av en garantifond, en 
lånefond och en riskkapitalfond på 
EU-nivå till stöd för projekt och 
verksamhet som planeras inom ramen för 
ett operativt program. Sådana fonders 
verksamhet kan särskilt omfatta åtgärder 
för att garantera EIB:s verksamhet, 
främja företags tillgång till finansiering, 
särskilt när det gäller små och medelstora 
företag, och främja projekt som 
genomförts genom offentlig-privata 
partnerskap.

Or. en

Ändringsförslag 13
Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 17c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17c) Det är därför nödvändigt att 
mobilisera ekonomiska resurser till 
medlemsstater som omfattas av ett 
anpassningsprogram i form av en 
förskottsbetalning från strukturfonderna 
och Sammanhållningsfonden.

Or. en
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Ändringsförslag 14
Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel -1 (ny)
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -1
I artikel 1.14 ska första stycket ersättas 
med följande:
”1. Den del av Europeiska unionens 
budget som anslås till fonderna ska 
genomföras inom ramen för delad 
förvaltning mellan medlemsstaterna och 
kommissionen i enlighet med 
artikel 53.1 b i rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 1605/2002 av 
den 25 juni 2002 med budgetförordning 
för Europeiska gemenskapernas 
allmänna budget, med undantag av det 
tekniska stöd som avses i artikel 45 i den 
här förordningen och den verksamhet 
som avses i artikel 36.2a.”

Or. en

Ändringsförslag 15
Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel -1a (ny)
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 36 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -1a
I artikel 36 ska följande punkt läggas till:
”2a. För medlemsstater som uppfyller ett 
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av villkoren i artikel 77.2 kan 
förvaltningsmyndigheterna bidra med 
ekonomiska resurser från operativa 
program till inrättandet av en 
garantifond, en lånefond och en 
riskkapitalfond på unionsnivå till stöd för 
verksamhet inom ramen för ett operativt 
program som genomförts vid indirekt 
centraliserad förvaltning i enlighet med 
artikel 56.1 i budgetförordningen.
Fonden får utfärda garantier för EIB:s 
verksamhet både när det gäller produktiva 
investeringar och investeringar i 
infrastruktur och ge stöd till projekt som 
genomförs genom offentlig-privata 
partnerskap.
Fonden får även främja tillgång till 
finansiering för företag, särskilt när det 
gäller små och medelstora företag, och 
tillgång till finansiering genom garantier 
till banker och stöd till rörelsekapital.
Kommissionen kan bevilja stöd eller ingå 
ett kontrakt om tjänster eller andra 
former av samarbete med EIB eller välja 
ut ett offentligt- eller privaträttsligt organ 
i enlighet med tillämpliga EU-regler.”

Or. en

Ändringsförslag 16
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 77 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från artikel 53.2 och 
andra meningen i artikel 53.4 samt från de 
tak som anges i bilaga III får beloppen för 
mellanliggande betalningar och 
slutbetalningar på begäran av en 

2. Genom undantag från artikel 53.2 och 
andra meningen i artikel 53.4 samt från de 
tak som anges i bilaga III ska beloppen för 
mellanliggande betalningar höjas med tio 
procentenheter jämfört med 
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medlemsstat höjas med tio procentenheter 
jämfört med medfinansieringssatsen för 
varje prioriterat område, som dock inte får 
överstiga ett hundra procent, och denna 
höjning ska tillämpas på de 
stödberättigande utgifter som nyligen 
redovisats i varje attesterad 
utgiftsdeklaration som lämnats in under 
den period då en medlemsstat uppfyller ett 
av följande villkor:

medfinansieringssatsen för varje prioriterat 
område, som dock inte får överstiga 
ett hundra procent, och denna höjning ska 
tillämpas på de stödberättigande utgifter 
som nyligen redovisats i varje attesterad 
utgiftsdeklaration som lämnats in under 
den period då en medlemsstat uppfyller ett 
av följande villkor:

Or. en

Ändringsförslag 17
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 77 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Det undantag som avses i punkt 2 ska 
beviljas efter skriftlig begäran från en 
medlemsstat som uppfyller ett av villkoren 
som nämns i a, b eller c ovan. Begäran 
ska lämnas in senast två månader efter 
denna förordnings ikraftträdande eller 
senast två månader efter det datum då en 
medlemsstat uppfyller ett av villkoren som 
nämns i a, b eller c ovan.

Or. en

Ändringsförslag 18
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 77 – punkt 2b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. I sin begäran till kommissionen ska 
medlemsstaten motivera behovet av det
undantag som avses i punkt 2, genom att 
lämna den information som krävs för att 
fastställa
a) att den nationella motparten saknar 
tillgång till medel, med hjälp av uppgifter 
om den makroekonomiska och 
statsfinansiella situationen, och att en 
ökning av de betalningar som avses i 
punkt 2 är nödvändig för att garantera ett 
fortsatt genomförande av de operativa 
programmen,
b) att problemen kvarstår även om 
maximinivåerna för 
medfinansieringssatsen i bilaga III 
tillämpas.
Kommissionen ska kontrollera och 
undersöka om den inlämnade 
informationen är skälig, och den ska 
inom 30 dagar efter det att begäran 
lämnats in göra invändningar mot den 
inlämnade informationens trovärdighet. 
Om kommissionen inte gör någon 
invändning, ska medlemsstatens begäran 
om tillämpning av det undantag som 
avses i punkt 2 anses vara motiverad.

Or. en

Ändringsförslag 19
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 77 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. I begäran ska också närmare anges
den avsedda användningen av de ökade 
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mellanliggande betalningarna och 
information ska lämnas om planerade 
kompletterande åtgärder för att inrikta de 
ekonomiska medlen på konkurrenskraft, 
tillväxt och sysselsättning, samt när så är 
lämpligt, en ändring av de operativa 
programmen.

Or. en

Ändringsförslag 20
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 77 – punkt 2d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2d. Det undantag som avses i punkt 2 
gäller inte för utgiftsdeklarationer som 
lämnas in efter den 31 december 2013.

Or. en

Ändringsförslag 21
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 77 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De ytterligare mellanliggande 
betalningar som är en följd av 
tillämpningen av artikel 77.2 ska så snart 
som möjligt göras tillgängliga för 
förvaltningsmyndigheten, och ska endast 
användas för betalningar i samband med 
genomförandet av de operativa 
programmen.
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Or. en

Ändringsförslag 22
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 77 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. När det gäller strategirapporteringen i 
enlighet med artikel 29.1 ska 
medlemsstaterna förse kommissionen med 
relevant information om användningen av 
de ytterligare mellanliggande betalningar 
som är en följd av det undantag som avses 
i punkt 2. Informationen ska särskilt 
handla om hur det ökade stödbeloppet har 
bidragit till att främja konkurrenskraften, 
tillväxten och sysselsättningen i den 
berörda medlemsstaten. Kommissionen 
ska ta hänsyn till denna information vid 
utarbetandet av den strategirapportering 
som avses i artikel 30.1.

Or. en

Ändringsförslag 23
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 77 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Punkterna 2 och 3 ska inte tillämpas på 
operativa program inom målet europeiskt 
territoriellt samarbete.

5. Punkterna 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 3, 3a, 3b ska 
inte tillämpas på operativa program inom 
målet europeiskt territoriellt samarbete.

Or. en


