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Ändringsförslag 14
Mojca Kleva

Förslag till förordning
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.

(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,
ekonomiska och sociala förhållandena i 
flera medlemsstater. 

Or. en

Ändringsförslag 15
Dimitar Stoyanov

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) På grundval av artikel 122.2 i fördraget, 
enligt vilken ekonomiskt bistånd från 
unionen kan beviljas en medlemsstat som 
har svårigheter eller allvarligt hotas av 
stora svårigheter till följd av exceptionella 
händelser utanför dess kontroll, har en 
sådan mekanism inrättats genom
rådets förordning (EU) nr 407/2010 av den 
11 maj 2010 om inrättandet av en 
europeisk finansiell 
stabiliseringsmekanism i syfte att bevara 
den finansiella stabiliteten i unionen.

(3) På grundval av artikel 122.2 i fördraget 
och rådets förordning nr 407/2010 av den 
11 maj 2010 om inrättandet av en 
europeisk finansiell 
stabiliseringsmekanism, har det blivit 
möjligt att ge ekonomiskt stöd till en 
medlemsstat som har stora ekonomiska 
problem till följd av den globala 
ekonomiska krisen, i syfte att säkra den 
ekonomiska stabiliteten i 
Europeiska unionen. 

Or. bg
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Ändringsförslag 16
Mojca Kleva

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Genom rådets genomförandebeslut 
2011/77/EU och 2011/344/EU beviljades 
Irland och Portugal sådant ekonomiskt 
bistånd.

(4) Genom rådets genomförandebeslut 
2011/77/EU av den 7 december 2010 och 
2011/344/EU av den 30 maj 2011
beviljades Irland och Portugal sådant 
ekonomiskt bistånd.

Or. en

Ändringsförslag 17
Mojca Kleva

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Genom rådets beslut 2009/102/EG, 
2009/290/EG och 2009/459/EG beviljades 
Ungern, Lettland respektive 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 respektive Rumänien sådant 
ekonomiskt bistånd. 

Or. en

Ändringsförslag 18
Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Den 11 juli 2011 undertecknade 
finansministrarna i de 17 medlemsstaterna 
i euroområdet fördraget om inrättande av 

(9) Den 2 februari 2012 undertecknade de 
17 medlemsstaterna i euroområdet 
fördraget om inrättande av europeiska 
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europeiska stabilitetsmekanismen (ESM). 
Det är meningen att ESM från och med 
2013 ska ta över uppgifterna från den 
europeiska finansiella 
stabiliseringsfaciliteten (EFSF) och den 
europeiska finansiella 
stabiliseringsmekanismen (EFSM). Denna 
framtida mekanism bör därför beaktas 
redan i denna förordning.

stabilitetsmekanismen (ESM). Det är 
meningen att ESM ska träda i kraft från 
och med juli 2012 och ska då ha tagit över 
uppgifterna från den europeiska finansiella 
stabiliseringsfaciliteten (EFSF) och den 
europeiska finansiella 
stabiliseringsmekanismen (EFSM). ESM
bör därför beaktas i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 19
Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) I ett uttalande från 
Europeiska rådets medlemmar den 
30 januari 2012 påpekade stats- och 
regeringscheferna att 
Europeiska investeringsbanken (EIB) 
snarast måste öka sitt stöd till 
infrastruktur och uppmanade rådet, 
kommissionen och EIB att undersöka hur 
EIB ska kunna öka sina insatser för att 
främja tillväxt, samt att göra lämpliga 
rekommendationer om att bland annat 
använda EU-budgeten för att öka 
EIB-gruppens finansieringskapacitet. 
Syftet med denna förordning är att följa 
denna uppmaning som ett led i 
krishanteringen.

Or. en
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Ändringsförslag 20
Mojca Kleva

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att motverka de problemen och 
påskynda genomförandet av operativa 
program och projekt liksom för att stärka 
den ekonomiska återhämtningen, bör 
förvaltningsmyndigheterna i de 
medlemsstater som drabbats av allvarliga 
svårigheter med sin finansiella stabilitet 
och som beviljats ekonomiskt stöd enligt 
någon av ovanstående ordningar för 
ekonomiskt stöd få ta medel från operativa 
program i anspråk för att inrätta 
riskdelningsinstrument som tillhandahåller 
lån eller garantier eller andra 
finansieringsformer till stöd för projekt och 
insatser inom ett operativt program.

(13) För att motverka de problemen och 
påskynda genomförandet av operativa 
program och projekt liksom för att stärka 
den ekonomiska återhämtningen, bör 
förvaltningsmyndigheterna i de 
medlemsstater som drabbats av allvarliga 
svårigheter med sin finansiella stabilitet 
och som beviljats ekonomiskt stöd enligt 
någon av ovanstående ordningar för 
ekonomiskt stöd få ta medel från operativa 
program i anspråk för att inrätta 
riskdelningsinstrument som tillhandahåller 
lån eller garantier eller andra 
finansieringsformer till stöd för projekt och 
insatser inom ett operativt program. Stöd 
kan dessutom också beviljas 
infrastrukturinvesteringar och produktiva 
investeringar av betydelse för den 
ekonomiska återhämtningen och 
skapandet av nya arbetstillfällen i de 
berörda medlemsstaterna och för att 
säkerställa överensstämmelse med målen i 
Europa 2020-strategin.

Or. en

Ändringsförslag 21
Crescenzio Rivellini

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att motverka de problemen och 
påskynda genomförandet av operativa 
program och projekt liksom för att stärka 
den ekonomiska återhämtningen, bör 

(13) För att motverka de problemen och 
påskynda genomförandet av operativa 
program och projekt liksom för att stärka 
den ekonomiska återhämtningen, bör 
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förvaltningsmyndigheterna i de
medlemsstater som drabbats av allvarliga 
svårigheter med sin finansiella stabilitet 
och som beviljats ekonomiskt stöd enligt 
någon av ovanstående ordningar för 
ekonomiskt stöd få ta medel från operativa 
program i anspråk för att inrätta 
riskdelningsinstrument som tillhandahåller 
lån eller garantier eller andra 
finansieringsformer till stöd för projekt och 
insatser inom ett operativt program.

förvaltningsmyndigheterna i alla
medlemsstater ha rätt att ta medel från 
operativa program i anspråk för att inrätta 
riskdelningsinstrument som tillhandahåller 
lån eller garantier eller andra 
finansieringsformer till stöd för projekt och 
insatser inom ett operativt program. 
Dessutom kan stöd också beviljas till 
infrastrukturprojekt och projekt till 
förmån för små och medelstora företag av 
betydelse för den ekonomiska 
återhämtningen och skapandet av nya 
arbetstillfällen i de berörda 
medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Möjligheten att inrätta ett riskdelningsinstrument bör inte begränsas till medlemsstater ”som 
uppfyller något av villkoren i artikel 77.2”, dvs. som får ekonomiskt bistånd från en av 
EU-mekanismerna.

Ändringsförslag 22
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) För att motverka risken att andra 
medlemsstater hamnar i en situation som 
innebär att de måste be om hjälp genom 
den finansiella stabiliseringsmekanismen, 
bör man tillåta undantag från stabilitets-
och tillväxtpakten som tillåter nationell 
samfinansiering av projekt som anses 
vara särskilt betydelsefulla för den 
ekonomiska återhämtningen och 
skapandet av nya arbetstillfällen.

Or. it
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Motivering

Detta ändringsförslag understryker behovet av att strukturellt ta itu med den ständiga bristen 
på medel i många medlemsstater för att säkerställa behovet av att styra utgifterna bättre, så 
att man inte behöver vidta drastiska åtgärder som skulle kunna urvattna de befintliga 
resurserna.

Ändringsförslag 23
Mojca Kleva

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att snabbt kunna reagera under 
den rådande ekonomiska krisen bör sådana 
riskdelningsinstrument genomföras av 
kommissionen i enlighet med artikel 54.2 i 
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

(16) För att snabbt kunna reagera under 
den rådande ekonomiska och sociala 
krisen bör sådana riskdelningsinstrument 
genomföras av kommissionen i enlighet 
med artikel 54.2 i förordning (EG, 
Euratom) nr 1605/2002.

Or. en

Ändringsförslag 24
Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16b) Den medlemsstat som gör en 
begäran till kommissionen om att få ta del 
av riskdelningsinstrumentet bör i sin 
skriftliga begäran klart ange varför den 
anser att den omfattas av något av de 
stödberättigande villkor som anges i 
artikel 77.2 i förordning (EG) 
nr 1083/2006, och den bör till denna 
begäran bifoga all information som 
förordning (EG) nr 1083/2006 kräver för 
att visa att det angivna stödberättigande 
villkoret är uppfyllt. Till sin begäran ska 
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medlemsstaten även specificera de 
program (och lämna in en konkret 
förteckning över de föreslagna projekten 
och finansieringsbehoven) som 
samfinansieras av 
sammanhållningsinstrumentet, samt ange 
hur stor andel av tilldelningarna för 2012 
och 2013 som den önskar ta ut ur dessa 
program och i stället överföra till 
riskdelningsinstrumentet. Medlemsstaten 
måste därför göra sin begäran till 
kommissionen senast den 
30 september 2013 så att kommissionen 
kan fatta beslut om medlemsstatens 
deltagande i riskdelningsinstrumentet 
senast den 31 december 2013. Innan 
kommissionen fattar beslut om 
medlemsstatens begäran måste även de 
tillhörande operativa programmen under 
Eruf och Sammanhållningsfonden ses 
över och ändras parallellt, i enlighet med 
artikel 33.2 i förordning (EG) 
nr 1083/2006.

Or. en

Ändringsförslag 25
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16b) Den medlemsstat som gör en 
begäran till kommissionen om att få ta del 
av riskdelningsinstrumentet bör i sin 
skriftliga begäran klart ange varför den 
anser att den omfattas av något av de 
stödberättigande villkor som anges i 
artikel 77.2 i förordning (EG) 
nr 1083/2006, och den bör till denna 
begäran bifoga all information som 
förordningen kräver för att visa att det 
angivna stödberättigande villkoret är 
uppfyllt. För all verksamhet som inte har 
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omfattats av kommissionens beslut enligt 
artikel 41 i förordning (EG) nr 1083/2006 
ska medlemsstaten i sin begäran 
inkludera den information som krävs 
enligt artikel 40 i förordning (EG) nr 
1083/2006. Begäran eller delbegäran som 
rör verksamhet utanför ett eller flera av 
de befintliga operativa program som 
samfinansieras av Eruf eller 
Sammanhållningsfonden ska upprättas 
tillsammans av de partner som avses i 
artikel 11 i förordning (EG) nr 1083/2006. 
Till sin begäran ska medlemsstaten även 
specificera de program (och lämna in en 
konkret förteckning över de föreslagna 
projekten och finansieringsbehoven) som 
samfinansieras av 
sammanhållningsinstrumentet, samt ange 
hur stor andel av tilldelningarna för 2012 
och 2013 som den önskar tilldela 
riskdelningsinstrumentet. Medlemsstaten 
måste därför göra sin begäran till 
kommissionen senast den 31 augusti 2013 
så att kommissionen kan fatta beslut om 
medlemsstatens deltagande i 
riskdelningsinstrumentet senast den 
31 december 2013. Efter kommissionens 
beslut om medlemsstatens begäran måste 
även de tillhörande operativa 
programmen under Eruf och 
Sammanhållningsfonden ses över och 
ändras i enlighet med artikel 33.2 i 
förordning (EG) nr 1083/2006.

Or. en

Motivering

Bygger på ändringsförslag 7 från föredraganden.

Ändringsförslag 26
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
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Skäl 16c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16c) Den verksamhet som väljs ut för att 
ingå i riskdelningsinstrumentet bör 
antingen bestå av större projekt som 
kommissionen redan har fattat beslut om 
enligt artikel 41 i förordning (EG) 
nr 1083/2006 eller projekt som 
delfinansieras genom Eruf eller 
Sammanhållningsfonden och som 
omfattas av ett eller flera av deras 
operativa program, i de fall då dessa 
projekt inte har kunnat få tillräcklig 
finansiering för de investeringskostnader 
som ska åläggas privata investerare. 
Dessutom kan utvald verksamhet även 
vara verksamhet som bidrar till målen i 
den nationella strategiska referensramen 
för den medlemsstat som gör begäran 
eller målen i gemenskapens strategiska 
riktlinjer om sammanhållning, om de kan 
bidra till att stödja tillväxten och stärka 
den ekonomiska återhämtningen, samt 
under förutsättning att det finns 
tillräckliga medel inom 
riskdelningsinstrumentet. Slutligen kan 
riskdelningsinstrumentet även användas 
för att finansiera verksamhet som följer 
av nyriktningen av delar av eller hela 
operativa program som samfinansieras av 
Eruf eller Sammanhållningsfonden, och 
då beaktar de investeringsmöjligheter som 
fastställs i förordning (EG) nr 397/2009 
om ändring av förordning (EG) 
nr 1080/2006 om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden vad gäller 
stödberättigande för investeringar i 
energieffektivitet och förnybar energi i 
bostäder samt följer förordning (EU) 
nr 437/2010 om ändring av förordning 
(EG) nr 1080/2006 om Europeiska 
regionala utvecklingsfonden vad gäller 
stödberättigande för bostadsinsatser till 
förmån för marginaliserade 
befolkningsgrupper. De medel som anslås 
till verksamhet som inte omfattas av ett 
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eller flera av de befintliga operativa 
program som samfinansieras av Eruf och 
Sammanhållningsfonden bör begränsas 
till de belopp som återstår efter att den 
verksamhet som ingår i dessa operativa 
program har finansierats. 

Or. en

Motivering

Bygger på ändringsförslag 8 från föredraganden. Verksamhet som ingår i de befintliga 
programmen inom Eruf och Sammanhållningsfonden bör ges företräde till finansiering inom 
riskdelningsinstrumentet. Dessutom ska projekt som bygger på en nyriktning av de operativa 
programmen kunna ges stöd genom instrumentet när det handlar om investeringsmöjligheter 
inom områdena förnybar energi, energieffektivitet och allmännyttiga bostäder, som kan bidra 
till att uppnå Europa 2020-målen.

Ändringsförslag 27
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Skäl 16e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16e) Kommissionen ska kontrollera om 
informationen från den medlemsstat som 
gör begäran är korrekt och därmed om 
medlemsstatens begäran är berättigad, 
samt ska ha rätt att inom fyra månader 
fatta beslut om de konkreta villkoren för 
medlemsstatens deltagande i 
riskdelningsinstrumentet. Man ska dock 
se till att endast sådana projekt som 
bevisligen har en positiv effekt på den 
lokala ekonomin och arbetsmarknaden 
och som har fått ett positivt 
finansieringsbeslut från antingen 
Europeiska investeringsbanken eller 
nationella eller internationella offentliga 
organ eller privaträttsliga organ som 
anförtrotts offentliga 
förvaltningsuppgifter, ska berättiga till 
finansiering från ett etablerat 
riskdelningsinstrument. För att 
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säkerställa insyn och rättssäkerhet ska 
kommissionens beslut offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

Motivering

Bygger på ändringsförslag 10 från föredraganden. Man bör se till att projekt som får stöd 
genom riskdelningsinstrumentet bidrar positivt till utvecklingen av lokala ekonomier och 
arbetsmarknader.

Ändringsförslag 28
Mojca Kleva

Förslag till förordning
Skäl 16f (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16f) Krishanteringssyftet och den typ av 
riskdelningsinstrument som denna 
förordning innebär, den mycket djupa 
kris som har drabbat de internationella 
marknaderna samt den ekonomiska 
nedgång som allvarligt har skadat den 
ekonomiska stabiliteten i många 
medlemsstater och som kräver ett snabbt 
agerande för att motverka effekterna på 
ekonomin som helhet, arbetsmarknaden 
och medborgarna, medför att denna 
förordning bör träda i kraft dagen efter 
att den har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

Ändringsförslag 29
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
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Skäl 16g (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16g) I enlighet med förordning (EG) 
nr 397/2009 om ändring av förordning 
(EG) nr 1080/2006 om Europeiska 
regionala utvecklingsfonden vad gäller 
stödberättigande för investeringar i 
energieffektivitet och förnybar energi i 
bostäder samt i enlighet med förordning 
(EU) nr 437/2010 om ändring av 
förordning (EG) nr 1080/2006 om 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
vad gäller stödberättigande för 
bostadsinsatser till förmån för 
marginaliserade befolkningsgrupper samt 
i enlighet med punkt 1.1.3 i rådets 
beslut 2006/702/EG om gemenskapens 
strategiska riktlinjer för 
sammanhållningen, bör företräde till 
finansiering genom 
riskdelningsinstrumentet ges till projekt 
som skapar fördelar för medlemsstaterna 
och därmed stärker deras 
konkurrenskraft samt samtidigt bidrar till 
att uppnå Europa 2020-målen om en 
smart, hållbar tillväxt för alla, dvs. projekt 
bestående av bostadsinsatser till förmån 
för marginaliserade befolkningsgrupper, 
energieffektiviseringsprojekt i t.ex. 
byggnader, spridning av energisnåla 
utvecklingsmodeller samt förnybar energi.

Or. en

Ändringsförslag 30
Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 36 – punkt 2a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I artikel 36 ska följande punkt införas 
som punkt 2a:

(2) Följande artikel ska införas:

”Artikel 36a
Riskdelningsinstrument

1. För syftet i denna artikel a innebär ett 
riskdelningsinstrument ett ekonomiskt 
instrument (lån, garantier eller andra 
finansieringsmetoder) som garanterar 
hela eller delar av en definierad risk, i 
tillämpliga fall mot avtalad ersättning.

”2a. Medlemsstater som uppfyller något av 
villkoren i artikel 77.2 får anslå en del av 
de medel som omnämns i artikel 19 och 
artikel 20 till ett riskdelningsinstrument, 
som ska inrättas av kommissionen efter
överenskommelse med 
Europeiska investeringsbanken eller efter 
överenskommelse med nationella eller 
internationella offentligrättsliga organ eller 
privaträttsliga organ som anförtrotts 
offentliga förvaltningsuppgifter, om 
tillräckliga garantier lämnas i enlighet med 
artikel 54.2 c i förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002, på villkor som liknar dem 
som tillämpas på och av Europeiska 
investeringsbanken, i syfte att täcka 
försörjning och kapitalallokering av 
garantier, lån och andra 
finansieringsformer som beviljas enligt 
riskdelningsinstrumentet.

2. Medlemsstater som uppfyller något av 
villkoren i artikel 77.2 får anslå en del av 
de medel som omnämns i artikel 19 och 
artikel 20 till ett riskdelningsinstrument, 
som ska inrättas av kommissionen efter
överenskommelse med 
Europeiska investeringsbanken eller efter 
överenskommelse med nationella eller 
internationella offentligrättsliga organ eller 
privaträttsliga organ som anförtrotts 
offentliga förvaltningsuppgifter, om 
tillräckliga garantier lämnas i enlighet med 
artikel 54.2 c i förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002, på villkor som liknar dem 
som tillämpas på och av Europeiska 
investeringsbanken, i syfte att täcka 
försörjning och kapitalallokering av 
garantier, lån och andra 
finansieringsformer som beviljas enligt 
riskdelningsinstrumentet.

3. Det samarbetsavtal som beskrivs i 
punkt 2 ska innehålla regler om framför 
allt följande: 
a) Unionens totala belopp och en tidsplan 
för hur det kommer att göras tillgängligt.
b) Villkoren för det förvaltningskonto som 
genomförandeorganet ska upprätta.
c) Behörighetskriterier för att utnyttja 
unionens bidrag, uppgifter om den exakta 
riskfördelning (inklusive 
skuldsättningskvoten) som ska säkras och 
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de garantier som genomförandeorganet 
ska tillhandahålla.
d) Priserna för instrumentet, utifrån 
riskmarginalen och teckningen av alla 
administrativa kostnader för instrumentet.
e) Ansöknings- och tillståndsförfarandet 
för de projektförslag som omfattas av 
instrumentet.
f) Tillgänglighetsperioden för 
instrumentet och rapporteringskraven.
Den exakta riskandel 
(skuldsättningskvoten) som 
genomförandeorganet ska stå för enligt 
samarbetsavtalet, ska i genomsnitt vara 
minst 1,5 gånger unionens bidrag till 
riskdelningsinstrumentet.
Utbetalningar till 
riskdelningsinstrumentet ska ske i 
omgångar i enlighet med den planerade 
användningen av 
riskdelningsinstrumentet för att 
tillhandahålla lån och garantier för 
finansiering av särskilda insatser.

Sådana riskdelningsinstrument ska 
användas uteslutande till lån, garantier 
och andra finansieringsformer för 
finansiering av insatser som samfinansieras 
av Europeiska regionala utvecklingsfonden 
eller Sammanhållningsfonden avseende 
utgifter som inte omfattas av artikel 56.

4. Riskdelningsinstrumentet ska användas 
för finansiering av insatser som 
samfinansieras av Europeiska regionala 
utvecklingsfonden eller 
Sammanhållningsfonden avseende 
investeringskostnader som inte kan anses 
vara stödberättigande enligt artikel 55 
eller som offentliga utgifter enligt 
definitionen i artikel 2.5 i enlighet med 
EU:s regler om statligt stöd; detta utgör 
ett undantag från artikel 54.5.

Instrumentet kan även användas för att 
finansiera verksamhet som bidrar till 
målen i den nationella strategiska 
referensramen för den medlemsstat som 
gör begäran eller målen i gemenskapens 
strategiska riktlinjer om sammanhållning1

samt ger det största mervärdet till 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla.

Riskdelningsinstrumentet ska genomföras 5. Riskdelningsinstrumentet ska 
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av kommissionen genom indirekt 
centraliserad förvaltning i enlighet med 
artikel 54.2 i förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002.

genomföras av kommissionen genom 
indirekt centraliserad förvaltning i enlighet 
med artiklarna 54 och 56 i förordning 
(EG, Euratom) nr 1605/2002. 

Utbetalningar till 
riskdelningsinstrumentet ska ske i 
omgångar i enlighet med den planerade 
användningen av 
riskdelningsinstrumentet för att 
tillhandahålla lån och garantier för 
finansiering av särskilda insatser.

6. En behörig medlemsstat som önskar få 
ta del av ett riskdelningsinstrument ska 
göra en skriftlig begäran till 
kommissionen senast den 
31 augusti 2013. I sin begäran ska 
medlemsstaten lämna all information som 
krävs för att
a) visa att den uppfyller ett av de villkor 
som anges i artikel 77.2 a, b eller c genom 
att hänvisa till ett rådsbeslut eller annan 
rättslig handling som bevisar detta,
b) sammanställa en förteckning över de 
program som har medfinansierats av 
antingen Eruf eller 
Sammanhållningsfonden och utläsa hur 
stor andel av tilldelningarna för 2012 och 
2013 som den önskar ta ut ur dessa 
program och i stället tilldela 
riskdelningsinstrumentet,
c) sammanställa en förteckning över de 
föreslagna projekten enligt punkt 4 och 
utläsa hur stor andel av tilldelningarna 
för 2012 och 2013 som den önskar ta ut 
ur dessa program och i stället tilldela 
riskdelningsinstrumentet, och
d) fastställa det belopp som har avsatts för 
medlemsstaten ur medlen från 
sammanhållningspolitiken i enlighet med 
artikel 18.2 och utläsa det belopp som kan 
öronmärkas för målen i 
riskdelningsinstrumentet från enbart 
EU:s budgetåtaganden för 2012 och 2013 
i enlighet med artikel 75.1.

De berörda medlemsstaterna ska rikta en 7. Kommissionen ska – efter att ha 
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begäran till kommissionen, som ska anta 
ett beslut i form av en genomförandeakt 
och där beskriva det system som inrättas 
för att garantera att det tillgängliga 
beloppet används uteslutande till förmån 
för medlemsstaten som tillhandahöll det 
inom sina sammanhållningspolitiska medel 
enligt artikel 18.2, samt de villkor som är 
tillämpliga på riskdelningsinstrumentet.
Villkoren ska åtminstone avse

kontrollerat att medlemsstatens begäran 
är berättigad och inom fyra månader –
anta ett beslut där den beskriver det system 
som inrättas för att garantera att det 
tillgängliga beloppet används uteslutande 
till förmån för medlemsstaten som 
tillhandahöll det inom sina 
sammanhållningspolitiska medel enligt 
artikel 18.2, samt de konkreta villkor som 
gäller för medlemsstatens deltagande i
riskdelningsinstrumentet. De konkreta
villkoren ska i synnerhet avse

a) spårbarhet och redovisning, uppgifter 
om användning av medlen samt 
övervaknings- och kontrollsystem, och

a) spårbarhet och redovisning, uppgifter 
om användning av medlen, 
betalningsvillkor samt övervaknings- och 
kontrollsystem, 

b) strukturen på avgifter och andra 
administrativa kostnader och 
förvaltningskostnader.

b) strukturen på avgifter och andra 
administrativa kostnader och 
förvaltningskostnader, 

c) en vägledande förteckning över projekt 
som är behöriga för finansiering och
d) den maximala andel av unionens 
bidrag som kan avsättas för 
riskdelningsinstrument från 
medlemsstatens tillgängliga tilldelningar 
samt delposterna för det praktiska 
genomförandet.
Kommissionens beslut ska offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning.
När den fattar beslut om en begäran från 
en medlemsstat ska kommissionen se till 
att endast sådana projekt som har fått ett 
positivt finansieringsbeslut från antingen 
Europeiska investeringsbanken eller 
nationella eller internationella offentliga 
organ eller privaträttsliga organ som 
anförtrotts offentliga 
förvaltningsuppgifter, ska berättiga till 
finansiering från ett etablerat 
riskdelningsinstrument.
8. Det kommissionsbeslut som anges i 
punkt 7 ska föregås av en översyn av de 
berörda operativa programmen under 
Eruf och Sammanhållningsfonden i 
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enlighet med artikel 33.2.
Anslagen till riskdelningsinstrumentet ska 
förenas med ett strikt tak, så att det inte 
orsakar eventualförpliktelser för unionens 
budget eller den berörda medlemsstaten.

9. Anslagen till riskdelningsinstrumentet 
ska förenas med ett strikt tak och ska inte 
överstiga 10 procent av den 
medlemsstatens indikativa totala anslag 
från Eruf och Sammanhållningsfonden 
för 2007–2013, såsom de har fastställts i 
enlighet med artikel 28.3 b. De 
ekonomiska anslag som finns tillgängliga 
för projekt enligt punkt 4 andra stycket i 
denna artikel är begränsade till de belopp 
som återstår efter att insatserna i punkt 4 
första stycket har finansierats. Utöver 
unionens totala bidrag till 
riskdelningsinstrumentet, vilket godkänns 
i det beslut som anges i punkt 7, får inte 
unionens deltagande i 
riskdelningsinstrument orsaka några 
ytterligare eventualförpliktelser för varken
unionens budget eller den berörda 
medlemsstaten.

Alla belopp som kvarstår efter slutförandet 
av den insats som riskdelningsinstrumentet 
avser, får på den berörda medlemsstatens 
begäran återanvändas inom 
riskdelningsinstrumentet, förutsatt att 
medlemsstaten fortfarande uppfyller något 
av de villkor som anges i artikel 77.2. Om 
medlemsstaten inte längre uppfyller de 
villkoren, ska det kvarstående beloppet 
betraktas som inkomster som avsatts för 
särskilda ändamål i den mening som avses 
i artikel 18 i budgetförordningen. På den 
berörda medlemsstatens begäran får 
ytterligare åtagandebemyndiganden som 
uppstår på grund av dessa inkomster som 
avsatts för särskilda ändamål under 
påföljande år adderas till den berörda 
medlemsstatens sammanhållningspolitiska 
anslag.”

10. Alla belopp som återgår eller kvarstår 
efter slutförandet av den insats som 
riskdelningsinstrumentet avser, får på den 
berörda medlemsstatens begäran 
återanvändas inom 
riskdelningsinstrumentet, förutsatt att 
medlemsstaten fortfarande uppfyller något 
av de villkor som anges i artikel 77.2 a, b 
och c. Om medlemsstaten inte längre 
uppfyller några av de villkoren, ska det 
återgående eller kvarstående beloppet 
betraktas som inkomster som avsatts för 
särskilda ändamål i den mening som avses 
i artikel 18 i budgetförordningen. På den 
berörda medlemsstatens begäran får 
ytterligare åtagandebemyndiganden som 
uppstår på grund av dessa inkomster som 
avsatts för särskilda ändamål under 
påföljande år adderas till den berörda 
medlemsstatens sammanhållningspolitiska 
anslag.”

Or. en
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Ändringsförslag 31
Crescenzio Rivellini

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I artikel 36 ska följande punkt införas 
som punkt 2a:

(2) I artikel 36 ska följande punkt införas 
som punkt 2a:

”2a. Medlemsstater som uppfyller något 
av villkoren i artikel 77.2 får anslå en del 
av de medel som omnämns i artikel 19 och 
artikel 20 till ett riskdelningsinstrument, 
som ska inrättas av kommissionen efter
överenskommelse med 
Europeiska investeringsbanken eller efter 
överenskommelse med nationella eller 
internationella offentligrättsliga organ eller 
privaträttsliga organ som anförtrotts 
offentliga förvaltningsuppgifter, om 
tillräckliga garantier lämnas i enlighet med 
artikel 54.2 c i förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002, på villkor som liknar dem 
som tillämpas på och av 
Europeiska investeringsbanken, i syfte att 
täcka försörjning och kapitalallokering av 
garantier, lån och andra 
finansieringsformer som beviljas enligt 
riskdelningsinstrumentet.

”2a. Medlemsstaterna får anslå en del av 
de medel som omnämns i artikel 19 och 
artikel 20 till ett riskdelningsinstrument, 
som ska inrättas av kommissionen efter
överenskommelse med 
Europeiska investeringsbanken eller efter 
överenskommelse med nationella eller 
internationella offentligrättsliga organ eller 
privaträttsliga organ som anförtrotts 
offentliga förvaltningsuppgifter, om 
tillräckliga garantier lämnas i enlighet med 
artikel 54.2 c i förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002, på villkor som liknar dem 
som tillämpas på och av 
Europeiska investeringsbanken, i syfte att 
täcka försörjning och kapitalallokering av 
garantier, lån och andra 
finansieringsformer som beviljas enligt 
riskdelningsinstrumentet.

Sådana riskdelningsinstrument ska 
användas uteslutande till lån, garantier och 
andra finansieringsformer för finansiering 
av insatser som samfinansieras av 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
eller Sammanhållningsfonden avseende 
utgifter som inte omfattas av artikel 56. 

Sådana riskdelningsinstrument ska 
användas uteslutande till lån, garantier och 
andra finansieringsformer för finansiering 
av insatser som samfinansieras av 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
eller Sammanhållningsfonden eller för 
finansiering av infrastrukturprojekt och 
projekt till förmån för små och medelstora 
företag av betydelse för den ekonomiska 
återhämtningen och skapandet av nya 
arbetstillfällen i de berörda 
medlemsstaterna.

Riskdelningsinstrumentet ska genomföras 
av kommissionen genom indirekt 
centraliserad förvaltning i enlighet med 

Riskdelningsinstrumentet ska genomföras 
av kommissionen genom indirekt 
centraliserad förvaltning i enlighet med 
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artikel 54.2 i förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002. 

artikel 54.2 i förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002. 

Utbetalningar till riskdelningsinstrumentet 
ska ske i omgångar i enlighet med den 
planerade användningen av 
riskdelningsinstrumentet för att 
tillhandahålla lån och garantier för 
finansiering av särskilda insatser.

Utbetalningar till riskdelningsinstrumentet 
ska ske i omgångar i enlighet med den 
planerade användningen av 
riskdelningsinstrumentet för att 
tillhandahålla lån och garantier för 
finansiering av särskilda insatser.

De berörda medlemsstaterna ska rikta en 
begäran till kommissionen, som ska anta 
ett beslut i form av en genomförandeakt 
och där beskriva det system som inrättas 
för att garantera att det tillgängliga 
beloppet används uteslutande till förmån 
för medlemsstaten som tillhandahöll det 
inom sina sammanhållningspolitiska medel 
enligt artikel 18.2, samt de villkor som är 
tillämpliga på riskdelningsinstrumentet. 
Villkoren ska åtminstone avse

Kommissionen ska på den berörda 
medlemsstatens begäran anta ett beslut i 
enlighet med denna begäran i form av en 
genomförandeakt och där beskriva det 
system som inrättas för att garantera att det 
tillgängliga beloppet används uteslutande 
till förmån för medlemsstaten som 
tillhandahöll det inom sina 
sammanhållningspolitiska medel enligt 
artikel 18.2, samt de villkor som är 
tillämpliga på riskdelningsinstrumentet. 
Villkoren ska åtminstone avse

a) spårbarhet och redovisning, uppgifter 
om användning av medlen samt 
övervaknings- och kontrollsystem, och

a) spårbarhet och redovisning, uppgifter 
om användning av medlen samt 
övervaknings- och kontrollsystem, och

b) strukturen på avgifter och andra 
administrativa kostnader och 
förvaltningskostnader. 

b) strukturen på avgifter och andra 
administrativa kostnader och 
förvaltningskostnader. 

Anslagen till riskdelningsinstrumentet ska 
förenas med ett strikt tak, så att det inte 
orsakar eventualförpliktelser för unionens 
budget eller den berörda medlemsstaten.

Anslagen till riskdelningsinstrumentet ska 
förenas med ett strikt tak, så att det inte 
orsakar eventualförpliktelser för unionens 
budget eller den berörda medlemsstaten.

Alla belopp som kvarstår efter slutförandet 
av den insats som riskdelningsinstrumentet 
avser, får på den berörda medlemsstatens 
begäran återanvändas inom 
riskdelningsinstrumentet, förutsatt att 
medlemsstaten fortfarande uppfyller 
något av de villkor som anges i 
artikel 77.2. Om medlemsstaten inte 
längre uppfyller de villkoren, ska det 
kvarstående beloppet betraktas som 
inkomster som avsatts för särskilda 
ändamål i den mening som avses i 
artikel 18 i budgetförordningen. På den 
berörda medlemsstatens begäran får 
ytterligare åtagandebemyndiganden som 

Alla belopp som kvarstår efter slutförandet 
av den insats som riskdelningsinstrumentet 
avser, får på den berörda medlemsstatens 
begäran återanvändas inom 
riskdelningsinstrumentet fram till 
utgången av programperioden 2007–2013 
eller betraktas som inkomster som avsatts 
för särskilda ändamål i den mening som 
avses i artikel 18 i budgetförordningen. På 
den berörda medlemsstatens begäran får 
ytterligare åtagandebemyndiganden som 
uppstår på grund av dessa inkomster som 
avsatts för särskilda ändamål under 
påföljande år adderas till den berörda 
medlemsstatens sammanhållningspolitiska 
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uppstår på grund av dessa inkomster som 
avsatts för särskilda ändamål under 
påföljande år adderas till den berörda 
medlemsstatens sammanhållningspolitiska 
anslag.”

anslag.”

Or. en

Motivering

Under den rådande ekonomiska krisen har alla medlemsstater svårt att uppbåda privat 
kapital för att komplettera de nuvarande knappa offentliga resurserna. Förslaget ska därför 
inte bara gälla länder som får ekonomiskt stöd utav EU, utan alla medlemsstater. Genom att 
inbegripa andra infrastrukturprojekt (vilket föreslagits i kommissionens motivering) och små 
och medelstora företag kan man undvika att behöva ändra respektive operativa program.

Ändringsförslag 32
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I artikel 36 ska följande punkt införas 
som punkt 2a:

(2) Följande artikel ska införas:

”Artikel 36a
Riskdelningsinstrument

1. För syftet i denna artikel a innebär ett 
riskdelningsinstrument ett ekonomiskt 
instrument (lån, garantier eller andra 
finansieringsmetoder) som garanterar 
hela eller delar av en definierad risk, i 
tillämpliga fall mot avtalad ersättning.

”2a. Medlemsstater som uppfyller något av 
villkoren i artikel 77.2 får anslå en del av 
de medel som omnämns i artikel 19 och 
artikel 20 till ett riskdelningsinstrument, 
som ska inrättas av kommissionen efter 
överenskommelse med
Europeiska investeringsbanken eller efter 
överenskommelse med nationella eller 

2. Medlemsstater som uppfyller något av 
villkoren i artikel 77.2 a, b och c får anslå 
en del av de medel som omnämns i 
artikel 19 och artikel 20 till ett 
riskdelningsinstrument, som ska inrättas 
genom ett samarbetsavtal mellan
kommissionen och antingen
Europeiska investeringsbanken eller med 
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internationella offentligrättsliga organ eller 
privaträttsliga organ som anförtrotts 
offentliga förvaltningsuppgifter, om 
tillräckliga garantier lämnas i enlighet med 
artikel 54.2 c i förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002, på villkor som liknar dem 
som tillämpas på och av Europeiska 
investeringsbanken, i syfte att täcka 
försörjning och kapitalallokering av 
garantier, lån och andra 
finansieringsformer som beviljas enligt 
riskdelningsinstrumentet.

nationella eller internationella 
offentligrättsliga organ eller privaträttsliga 
organ som anförtrotts offentliga 
förvaltningsuppgifter, om tillräckliga 
garantier lämnas i enlighet med artikel 54.2 
c i förordning (EG, Euratom) nr 
1605/2002, på villkor som liknar dem som 
tillämpas på och av Europeiska 
investeringsbanken (nedan kallat 
genomförandeorgan), i syfte att täcka 
försörjning och kapitalallokering av 
garantier, lån och andra 
finansieringsformer som beviljas enligt 
riskdelningsinstrumentet.

3. Det samarbetsavtal som beskrivs i 
punkt 2 ska innehålla regler om framför 
allt följande: 
a) Unionens totala belopp och en tidsplan 
för hur det kommer att göras tillgängligt.

b) Villkoren för det förvaltningskonto som 
genomförandeorganet ska upprätta.

c) Behörighetskriterier för att utnyttja 
unionens bidrag, uppgifter om den exakta 
riskfördelning (inklusive 
skuldsättningskvoten) som ska säkras och 
de garantier som genomförandeorganet 
ska tillhandahålla.
d) Priserna för instrumentet, utifrån 
riskmarginalen och teckningen av alla 
administrativa kostnader för instrumentet.
e) Ansöknings- och tillståndsförfarandet 
för de projektförslag som omfattas av 
instrumentet, inklusive en kostnads-
nyttoanalys med en riskbedömning och 
den förväntade effekten på den berörda 
sektorn och den socioekonomiska 
situationen för medlemsstaten och/eller 
regionen.
f) Tillgänglighetsperioden för 
instrumentet och rapporteringskraven.

Den exakta riskandel 
(skuldsättningskvoten) som 
genomförandeorganet ska stå för enligt 
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samarbetsavtalet, ska i genomsnitt vara 
minst 1,5 gånger unionens bidrag till 
riskdelningsinstrumentet.
Utbetalningar till 
riskdelningsinstrumentet ska ske i 
omgångar i enlighet med den planerade 
användningen av 
riskdelningsinstrumentet för att 
tillhandahålla lån och garantier för 
finansiering av särskilda insatser.

Sådana riskdelningsinstrument ska 
användas uteslutande till lån, garantier 
och andra finansieringsformer för 
finansiering av insatser som samfinansieras 
av Europeiska regionala utvecklingsfonden 
eller Sammanhållningsfonden avseende 
utgifter som inte omfattas av artikel 56.

4. Riskdelningsinstrumentet ska användas 
för finansiering av insatser som 
samfinansieras av Europeiska regionala 
utvecklingsfonden eller 
Sammanhållningsfonden avseende 
investeringskostnader som inte kan anses 
vara stödberättigande enligt artikel 55 
eller som offentliga utgifter enligt 
definitionen i artikel 2.5 i enlighet med 
EU:s regler om statligt stöd; detta utgör 
ett undantag från artikel 54.5.

Instrumentet kan även användas för att 
finansiera verksamhet som bidrar till 
målen i den nationella strategiska 
referensramen för den medlemsstat som 
gör begäran eller målen i gemenskapens 
strategiska riktlinjer om sammanhållning1

samt ger det största mervärdet till 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla.
Det kan även användas för att finansiera 
verksamhet som följer av nyriktningen av 
delar av eller hela operativa program som 
samfinansieras av Eruf eller 
Sammanhållningsfonden, och då beaktar 
de investeringsmöjligheter som fastställs i 
förordning (EG) nr 397/2009 om ändring 
av förordning (EG) nr 1080/2006 om 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
vad gäller stödberättigande för 
investeringar i energieffektivitet och 
förnybar energi i bostäder samt följer 
förordning (EU) nr 437/2010 om ändring 
av förordning (EG) nr 1080/2006 om 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
vad gäller stödberättigande för 
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bostadsinsatser till förmån för 
marginaliserade befolkningsgrupper.

Riskdelningsinstrumentet ska genomföras 
av kommissionen genom indirekt 
centraliserad förvaltning i enlighet med 
artikel 54.2 i förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002.

5. Riskdelningsinstrumentet ska 
genomföras av kommissionen genom 
indirekt centraliserad förvaltning i enlighet 
med artiklarna 54 och 56.1 i förordning 
(EG, Euratom) nr 1605/2002. 

Utbetalningar till 
riskdelningsinstrumentet ska ske i 
omgångar i enlighet med den planerade 
användningen av 
riskdelningsinstrumentet för att 
tillhandahålla lån och garantier för 
finansiering av särskilda insatser.

6. En behörig medlemsstat som önskar få 
ta del av ett riskdelningsinstrument ska 
göra en skriftlig begäran till 
kommissionen senast den 
31 augusti 2013. I sin begäran ska 
medlemsstaten lämna all information som 
krävs för att
a) visa att den uppfyller ett av de villkor 
som anges i artikel 77.2 a, b eller c genom 
att hänvisa till ett rådsbeslut eller annan 
rättslig handling som bevisar detta,
b) sammanställa en förteckning över de 
program som har medfinansierats av 
antingen Eruf eller 
Sammanhållningsfonden och utläsa hur 
stor andel av tilldelningarna för 2012 och 
2013 som den önskar omfördela till 
riskdelningsinstrumentet,
c) sammanställa en förteckning över de 
föreslagna projekten enligt punkt 4 och 
utläsa hur stor andel av tilldelningarna 
för 2012 och 2013 som den önskar 
omfördela till riskdelningsinstrumentet,
d) fastställa det belopp som har avsatts för 
medlemsstaten ur medlen från 
sammanhållningspolitiken i enlighet med 
artikel 18.2 och utläsa det belopp som kan 
öronmärkas för målen i 
riskdelningsinstrumentet från enbart 
EU:s budgetåtaganden för 2012 och 2013 
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i enlighet med artikel 75.1,
e) följa artikel 40 i de fall då 
verksamheten inte har varit föremål för 
ett beslut från kommissionen i enlighet 
med artikel 41,
f) visa att begäran har upprättas 
tillsammans av de partner som avses i 
artikel 11, för begäran eller delbegäran 
som rör verksamhet utanför ett eller flera 
av de befintliga operativa program som 
samfinansieras av Eruf eller 
Sammanhållningsfonden. 

De berörda medlemsstaterna ska rikta en 
begäran till kommissionen, som ska anta 
ett beslut i form av en genomförandeakt 
och där beskriva det system som inrättas 
för att garantera att det tillgängliga 
beloppet används uteslutande till förmån 
för medlemsstaten som tillhandahöll det 
inom sina sammanhållningspolitiska medel 
enligt artikel 18.2, samt de villkor som är 
tillämpliga på riskdelningsinstrumentet.
Villkoren ska åtminstone avse

7. Kommissionen ska – efter att utifrån 
medlemsstatens inlämnade information 
ha kontrollerat att begäran är berättigad 
och inom fyra månader – anta ett beslut 
där den beskriver det system som inrättas 
för att garantera att det tillgängliga 
beloppet används uteslutande till förmån 
för medlemsstaten som tillhandahöll det 
inom sina sammanhållningspolitiska medel 
enligt artikel 18.2, samt de konkreta
villkor som gäller för medlemsstatens 
deltagande i riskdelningsinstrumentet. De 
konkreta villkoren ska i synnerhet avse

a) spårbarhet och redovisning, uppgifter 
om användning av medlen samt 
övervaknings- och kontrollsystem, och

a) spårbarhet, demokratisk kontroll och 
redovisning, uppgifter om användning av 
medlen, betalningsvillkor samt 
övervaknings- och kontrollsystem, 

b) strukturen på avgifter och andra 
administrativa kostnader och 
förvaltningskostnader.

b) strukturen på avgifter och andra 
administrativa kostnader och 
förvaltningskostnader, 

c) en vägledande förteckning över projekt 
som är behöriga för finansiering och

d) den maximala andel av unionens 
bidrag som kan avsättas för 
riskdelningsinstrument från 
medlemsstatens tillgängliga tilldelningar 
samt delposterna för det praktiska 
genomförandet.
Kommissionens beslut ska offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning.
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När den fattar beslut om en begäran från 
en medlemsstat ska kommissionen se till 
att endast sådana projekt som bevisligen 
har en positiv effekt på den lokala 
ekonomin och arbetsmarknaden och som 
har fått ett positivt finansieringsbeslut 
från antingen Europeiska 
investeringsbanken eller nationella eller 
internationella offentliga organ eller 
privaträttsliga organ som anförtrotts 
offentliga förvaltningsuppgifter, ska 
berättiga till finansiering från ett etablerat 
riskdelningsinstrument.
8. Det kommissionsbeslut som anges i 
punkt 7 ska föregås av en översyn av de 
berörda operativa programmen under 
Eruf och Sammanhållningsfonden i 
enlighet med artikel 33.2.

Anslagen till riskdelningsinstrumentet ska 
förenas med ett strikt tak, så att det inte 
orsakar eventualförpliktelser för unionens 
budget eller den berörda medlemsstaten.

9. Anslagen till riskdelningsinstrumentet 
ska förenas med ett strikt tak och ska inte 
överstiga 10 procent av den medlemsstat 
som gör begärans indikativa totala anslag 
från Eruf och Sammanhållningsfonden 
för 2007–2013, såsom de har fastställts i 
enlighet med artikel 28.3 b. De 
ekonomiska anslag som finns tillgängliga 
för projekt enligt punkt 4 andra stycket i 
denna artikel är begränsade till de belopp 
som återstår efter att insatserna i punkt 4 
första stycket har finansierats. Utöver 
unionens totala bidrag till 
riskdelningsinstrumentet, vilket godkänns 
i det beslut som anges i punkt 7, får inte 
unionens deltagande i 
riskdelningsinstrument orsaka några 
ytterligare eventualförpliktelser för varken 
unionens budget eller den berörda 
medlemsstaten.

Alla belopp som kvarstår efter slutförandet 
av den insats som riskdelningsinstrumentet 
avser, får på den berörda medlemsstatens 
begäran återanvändas inom 
riskdelningsinstrumentet, förutsatt att 
medlemsstaten fortfarande uppfyller något 
av de villkor som anges i artikel 77.2. Om 
medlemsstaten inte längre uppfyller de 
villkoren, ska det kvarstående beloppet 

10. Alla belopp som kvarstår efter 
slutförandet av den insats som 
riskdelningsinstrumentet avser, får på den 
berörda medlemsstatens begäran 
återanvändas inom 
riskdelningsinstrumentet, förutsatt att 
medlemsstaten fortfarande uppfyller något 
av de villkor som anges i artikel 77.2 a, b 
och c. Om medlemsstaten inte längre 
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betraktas som inkomster som avsatts för 
särskilda ändamål i den mening som avses 
i artikel 18 i budgetförordningen. På den 
berörda medlemsstatens begäran får 
ytterligare åtagandebemyndiganden som 
uppstår på grund av dessa inkomster som 
avsatts för särskilda ändamål under 
påföljande år adderas till den berörda 
medlemsstatens sammanhållningspolitiska 
anslag.”

uppfyller några av de villkoren, ska det 
kvarstående beloppet betraktas som 
inkomster som avsatts för särskilda 
ändamål i den mening som avses i 
artikel 18 i budgetförordningen. På den 
berörda medlemsstatens begäran får 
ytterligare åtagandebemyndiganden som 
uppstår på grund av dessa inkomster som 
avsatts för särskilda ändamål under 
påföljande år adderas till den berörda 
medlemsstatens sammanhållningspolitiska 
anslag.”

_______________
1 Se rådets beslut 2006/702/EG av 
den 6 oktober 2006 om gemenskapens 
strategiska riktlinjer för 
sammanhållningen, EUT L 29, 
21.10.2006, s. 11.

Or. en

Motivering

Bygger på ändringsförslag 13 från föredraganden. Projekt som har negativa 
socioekonomiska effekter bör undvikas. Partnerskapsprincipen och den demokratiska 
kontrollen måste alltid genomföras. Projekt som får stöd genom ett riskdelningsinstrument 
som tidigare har ingått i program inom sammanhållningspolitiken bör inte tas ut ur dessa 
program. Projekt som följer av en nyriktning av operativa program bör godkännas om de 
gäller investeringar i förnybar energi, energieffektivitet och allmännyttiga bostäder.


