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Ändringsförslag 170
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Enligt artikel 174 i fördraget ska 
unionen för att stärka sin ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 
sträva efter att minska skillnaderna mellan 
de olika regionernas utvecklingsnivåer och 
eftersläpningen i de minst gynnade 
regionerna eller öarna, särskilt i 
landsbygdsområden, områden som 
påverkas av strukturomvandlingar och 
regioner med allvarliga och permanenta, 
naturbetingade eller demografiska 
nackdelar. Enligt artikel 175 ska unionen 
understödja strävandena att uppnå dessa 
mål genom åtgärder som den vidtar genom 
utvecklingssektionen vid Europeiska 
utvecklings- och garantifonden för 
jordbruket, Europeiska socialfonden, 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska investeringsbanken och andra 
instrument.

(1) Enligt artikel 174 i fördraget ska 
unionen för att stärka sin ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 
sträva efter att minska skillnaderna mellan 
de olika regionernas utvecklingsnivåer och 
eftersläpningen i de minst gynnade 
regionerna, särskilt i landsbygdsområden, 
områden som påverkas av 
strukturomvandlingar och regioner med 
allvarliga och permanenta, naturbetingade 
eller demografiska nackdelar, såsom de 
glesbefolkade allra nordligaste 
regionerna, öregionerna, de 
gränsöverskridande regionerna och 
bergsregionerna. Dessutom bör man för 
att maximera stödens effektivitet i 
tillämpliga fall beakta utsatta områden i 
städer och avlägset belägna gränsstäder.
Enligt artikel 175 ska unionen understödja 
strävandena att uppnå dessa mål genom 
åtgärder som den vidtar genom 
utvecklingssektionen vid Europeiska 
utvecklings- och garantifonden för 
jordbruket, Europeiska socialfonden, 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska investeringsbanken och andra 
instrument.

Or. es

Motivering

Man bör beakta såväl de regioner som omfattas av artikel 174 som utsatta områden i städer, 
landsbygdsområden på tillbakagång och avlägset belägna gränsstäder.
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Ändringsförslag 171
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Enligt artikel 174 i fördraget ska 
unionen för att stärka sin ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 
sträva efter att minska skillnaderna mellan 
de olika regionernas utvecklingsnivåer och 
eftersläpningen i de minst gynnade 
regionerna eller öarna, särskilt i 
landsbygdsområden, områden som 
påverkas av strukturomvandlingar och 
regioner med allvarliga och permanenta, 
naturbetingade eller demografiska 
nackdelar.  Enligt artikel 175 ska unionen 
understödja strävandena att uppnå dessa 
mål genom åtgärder som den vidtar genom 
utvecklingssektionen vid Europeiska 
utvecklings- och garantifonden för 
jordbruket, Europeiska socialfonden, 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska investeringsbanken och andra 
instrument.

(1) Enligt artikel 174 i fördraget ska 
unionen för att stärka sin ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 
sträva efter att minska skillnaderna mellan 
de olika regionernas utvecklingsnivåer och 
eftersläpningen i de minst gynnade 
regionerna eller öarna, särskild 
uppmärksamhet ska ägnas åt
landsbygdsområden, områden som 
påverkas av strukturomvandlingar och 
regioner med allvarliga och permanenta, 
naturbetingade eller demografiska 
nackdelar, till exempel de nordigaste 
områdena med mycket låg 
befolkningstäthet, öar, gräns- och 
bergsregioner.  Enligt artikel 175 ska 
unionen understödja strävandena att uppnå 
dessa mål genom åtgärder som den vidtar 
genom utvecklingssektionen vid 
Europeiska utvecklings- och garantifonden 
för jordbruket, Europeiska socialfonden, 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska investeringsbanken och andra 
instrument.

Or. en

Ändringsförslag 172
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine, Vilja Savisaar-Toomast

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Enligt artikel 174 i fördraget ska 
unionen för att stärka sin ekonomiska, 

Enligt artikel 174 i fördraget ska unionen 
för att stärka sin ekonomiska, sociala och 
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sociala och territoriella sammanhållning 
sträva efter att minska skillnaderna mellan 
de olika regionernas utvecklingsnivåer och 
eftersläpningen i de minst gynnade 
regionerna eller öarna, särskilt i 
landsbygdsområden, områden som 
påverkas av strukturomvandlingar och 
regioner med allvarliga och permanenta, 
naturbetingade eller demografiska 
nackdelar.  Enligt artikel 175 ska unionen 
understödja strävandena att uppnå dessa 
mål genom åtgärder som den vidtar genom 
utvecklingssektionen vid Europeiska 
utvecklings- och garantifonden för 
jordbruket, Europeiska socialfonden, 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska investeringsbanken och andra 
instrument.

territoriella sammanhållning sträva efter att 
minska skillnaderna mellan de olika 
regionernas utvecklingsnivåer och 
eftersläpningen i de minst gynnade 
regionerna. Bland de berörda regionerna 
ska särskild uppmärksamhet ägnas 
landsbygdsområden, områden som 
påverkas av strukturomvandlingar och 
regioner med allvarliga och permanenta, 
naturbetingade eller demografiska 
nackdelar, till exempel de nordligaste 
regionerna med mycket låg 
befolkningstäthet och öar, gräns- och 
bergsområden.  Enligt artikel 175 ska 
unionen understödja strävandena att uppnå 
dessa mål genom åtgärder som den vidtar 
genom utvecklingssektionen vid 
Europeiska utvecklings- och garantifonden 
för jordbruket, Europeiska socialfonden, 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska investeringsbanken och andra 
instrument.

Or. en

Ändringsförslag 173
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Enligt artikel 174 i fördraget ska 
unionen för att stärka sin ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 
sträva efter att minska skillnaderna mellan 
de olika regionernas utvecklingsnivåer och 
eftersläpningen i de minst gynnade 
regionerna eller öarna, särskilt i
landsbygdsområden, områden som 
påverkas av strukturomvandlingar och 
regioner med allvarliga och permanenta, 
naturbetingade eller demografiska 
nackdelar. Enligt artikel 175 ska unionen 
understödja strävandena att uppnå dessa 

(1) Enligt artikel 174 i fördraget ska 
unionen för att stärka sin ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 
sträva efter att minska skillnaderna mellan 
de olika regionernas utvecklingsnivåer och 
eftersläpningen i de minst gynnade 
regionerna. Bland de berörda regionerna 
bör man särskilt uppmärksamma
landsbygdsområden, områden som 
påverkas av strukturomvandlingar och 
regioner med allvarliga och permanenta, 
naturbetingade eller demografiska 
nackdelar, till exempel öregioner. Enligt 
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mål genom åtgärder som den vidtar genom 
utvecklingssektionen vid Europeiska 
utvecklings- och garantifonden för 
jordbruket, Europeiska socialfonden, 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska investeringsbanken och andra 
instrument.

artikel 175 ska unionen understödja 
strävandena att uppnå dessa mål genom 
åtgärder som den vidtar genom 
utvecklingssektionen vid Europeiska 
utvecklings- och garantifonden för 
jordbruket, Europeiska socialfonden, 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska investeringsbanken och andra 
instrument.

Or. fr

Ändringsförslag 174
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med slutsatserna från Europeiska 
rådets möte den 17 juni 2010, då unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla antogs, ska unionen och 
medlemsstaterna satsa på att uppnå smart 
och hållbar tillväxt för alla, samtidigt som 
de främjar en harmonisk utveckling av 
unionen och minskar skillnaderna mellan 
regionerna.

I enlighet med slutsatserna från Europeiska 
rådets möte den 17 juni 2010, då unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla antogs, ska unionen och 
medlemsstaterna satsa på att uppnå smart 
och hållbar tillväxt för alla, samtidigt som 
de främjar en harmonisk utveckling av 
unionen och minskar skillnaderna mellan 
regionerna. Sammanhållningspolitiken 
spelar en dominerande roll för att uppnå 
målen för EU 2020 och en sund, 
självständig sammanhållningspolitik är 
en förutsättning för ett framgångsrikt 
genomförande av denna politik.

Or. en

Ändringsförslag 175
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Skäl 2 a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Strukturfonderna måste i sin 
utformning och genomförande återspegla 
prioriteringarna och principerna för 
småföretagsakten för småföretagsakten 
för Europa, ”Small Business Act for 
Europé”, framför allt när det gäller 
principen ”Tänk småskaligt först”.

Or. en

Ändringsförslag 176
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) De referensuppgifter som används 
för att kategorisera och fördela 
sammanhållningsstöden mellan regioner 
och medlemsstater kan i en exceptionell 
krissituation som den som unionen 
genomlidit sedan 2008 inte på ett 
trovärdigt sätt spegla de ekonomiska och 
sociala konsekvenserna för dem. 
Europaparlamentet anser att det krävs en 
översyn eller ändring av 
referensuppgifterna för att anpassa dem 
till den verkliga konvergensnivå där de 
befinner sig senast två år efter periodens 
början.

Or. es

Ändringsförslag 177
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Skäl 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) De yttersta randområdena bör omfattas 
av specifika åtgärder och erhålla ytterligare 
finansiering som kompenserar de nackdelar 
som följer av de faktorer som anges i 
artikel 349 i fördraget.

(5) De yttersta randområdena bör omfattas 
av specifika åtgärder och erhålla ytterligare 
finansiering som kompenserar de nackdelar 
som följer av de faktorer som anges i 
artikel 349 i fördraget, dvs. deras avlägsna 
belägenhet, ökaraktär, ringa storlek, 
besvärliga terräng- och 
klimatförhållanden samt ekonomiska 
beroende av ett fåtal produkter, vilka 
faktorer på grund av sin bestående natur 
och sammanlagda verkan allvarligt 
hämmar områdenas utveckling.

Or. pt

Motivering

Denna information finns redan i artikel 349 i fördraget och på grund av deras särskilda 
egenskaper måste den även införas i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 178
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) De yttersta randområdena bör omfattas 
av specifika åtgärder och erhålla ytterligare 
finansiering som kompenserar de nackdelar 
som följer av de faktorer som anges i 
artikel 349 i fördraget.

(5) De yttersta randområdena bör omfattas 
av specifika åtgärder och erhålla tillräcklig 
ytterligare finansiering som beaktar den 
strukturella situationen socialt och 
ekonomiskt och kompenserar de nackdelar 
som följer av de faktorer som anges i 
artikel 349 i fördraget.

Or. es

Motivering

De yttersta randområdenas belägenhet kännetecknas, såsom medges i artikel 349, av summan 
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av en rad permanenta faktorer vilkas varaktighet och sammansättning allvarligt försvårar
dessa regioners utveckling. Dessa regioner behöver behandlas på ett sätt som åtminstone 
liknar hur de behandlas under perioden 2007–2013.

Ändringsförslag 179
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
Maurice Ponga

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) De yttersta randområdena bör omfattas 
av specifika åtgärder och erhålla ytterligare 
finansiering som kompenserar de nackdelar 
som följer av de faktorer som anges i 
artikel 349 i fördraget.

(5) De yttersta randområdena bör omfattas 
av specifika, anpassade åtgärder och 
erhålla ytterligare finansiering som 
kompenserar de nackdelar som följer av de 
faktorer som anges i artikel 349 i fördraget.

Or. fr

Ändringsförslag 180
Richard Seeber

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Regioner som på grund av sitt 
geografiska läge står inför särskilda 
utmaningar, som till exempel 
bergsområden, bör omfattas av specifika 
åtgärder och erhålla tillräcklig 
finansiering för att kompensera de 
skillnader som följer av deras geografiska 
läge.

Or. de

Motivering

Bergsområden står på grund av naturförhållandena inför särskilda utmaningar. De har 
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många olika slags problem, som till exempel utflyttning och ekonomiska nackdelar. Därför 
finns här ett särskilt behov av ett integrerat tillvägagångssätt för stöd genom strukturfonder.

Ändringsförslag 181
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Enligt artikel 317 i fördraget och i 
samband med delad förvaltning bör det 
anges på vilka villkor kommissionen kan 
utöva sina befogenheter att genomföra 
Europeiska unionens allmänna budget och 
medlemsstaternas ansvar att samarbeta bör 
förtydligas. Dessa villkor bör göra det 
möjligt för kommissionen att få säkerhet 
om att medlemsstaterna använder GSR-
fonderna på ett lagligt och korrekt sätt och 
i enlighet med principen om sund 
ekonomisk förvaltning i den bemärkelse 
som avses i rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 
2002 med budgetförordning för Europeiska 
gemenskapernas allmänna budget (nedan 
kallad budgetförordningen). 
Medlemsstaterna och de organ som 
medlemsstaterna utsett i detta syfte ska 
ansvara för genomförandet av programmen 
på lämplig territoriell nivå, i 
överensstämmelse med medlemsstaternas 
institutionella, rättsliga och finansiella 
ramar. Dessa bestämmelser ska också 
säkerställa att man uppmärksammar vikten 
av att unionens insatser är komplementära 
och sammanhängande, att de 
administrativa arrangemangen är 
proportionella och att den administrativa 
bördan för GSR-fondernas stödmottagare 
minskas.

(8) Enligt artikel 317 i fördraget och i 
samband med delad förvaltning bör det 
anges på vilka villkor kommissionen kan 
utöva sina befogenheter att genomföra 
Europeiska unionens allmänna budget och 
medlemsstaternas samt folkvalda 
regionala och lokala myndigheters ansvar 
att samarbeta bör förtydligas. Dessa villkor 
bör göra det möjligt för kommissionen att 
få säkerhet om att medlemsstaterna samt 
folkvalda regionala och lokala 
myndigheter använder GSR-fonderna på 
ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet 
med principen om sund ekonomisk 
förvaltning i den bemärkelse som avses i 
rådets förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med 
budgetförordning för Europeiska 
gemenskapernas allmänna budget (nedan 
kallad budgetförordningen). 
Medlemsstaterna, folkvalda regionala och 
lokala myndigheter och de organ som 
medlemsstaterna utsett i detta syfte ska 
ansvara för genomförandet av programmen 
på lämplig territoriell nivå, i 
överensstämmelse med medlemsstaternas 
institutionella, rättsliga och finansiella 
ramar. Dessa bestämmelser ska också 
säkerställa att man uppmärksammar vikten 
av att unionens insatser är komplementära 
och sammanhängande, att de 
administrativa arrangemangen är 
proportionella och att den administrativa 
bördan för GSR-fondernas stödmottagare 
minskas.
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Or. fr

Ändringsförslag 182
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För varje partnerskapsavtal och varje 
enskilt program bör en medlemsstat 
organisera ett partnerskap med företrädare 
för behöriga regionala, lokala och andra 
myndigheter, näringslivets och 
arbetsmarknadens parter samt organ som 
företräder civilsamhället, inklusive 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organ med ansvar för 
jämlikhet och likabehandling. Syftet med 
sådana partnerskap är att följa principen 
om flernivåstyre, att berörda parter ska ta 
ansvar för planerade insatser och att bygga 
på relevanta aktörers erfarenheter och 
sakkunskap. Kommissionen bör ha 
befogenhet att anta delegerade akter för att 
föreskriva om en uppförandekod för att se 
till att partnerna deltar i utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av partnerskapsavtalen och 
programmen på ett konsekvent sätt.

För varje partnerskapsavtal och varje 
enskilt program bör en medlemsstat 
organisera ett partnerskap med företrädare 
för behöriga regionala, lokala och andra 
myndigheter, näringslivets och 
arbetsmarknadens parter samt organ som 
företräder civilsamhället, inklusive 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer, organ med ansvar för 
jämställdhet och likabehandling, samt 
icke-statliga organisationer som verkar 
för social inkludering och organisationer 
som är aktiva inom kultur, utbildning och 
ungdomspolitik. Särskild hänsyn bör tas 
till grupper som kan påverkas av 
programmen och kan ha svårigheter att 
påverka dem. Samarbetet med parterna 
bör följa bästa praxis. Varje medlemsstat 
ska säkerställa att tillräckligt tekniskt stöd 
tillhandahålls för att underlätta deras 
delaktighet och deltagande i alla stadier 
av planeringsförfarandet. Syftet med 
sådana partnerskap är att följa principen 
om flernivåstyre, att berörda parter ska ta 
ansvar för planerade insatser och att bygga 
på relevanta aktörers erfarenheter och 
sakkunskap. Därför bör parterna 
företräda de olika territoriella nivåerna 
enligt medlemsstaternas institutionella 
struktur. Parterna bör välja och utse de 
ledamöter som ska representera dem i 
övervakningskommittén. Kommissionen 
bör ha befogenhet att anta delegerade akter 
för att föreskriva om en uppförandekod för 
att se till att partnerna deltar i utarbetandet, 
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genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av partnerskapsavtalen och 
programmen på ett konsekvent sätt.

Or. en

Ändringsförslag 183
Peter Simon

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För varje partnerskapsavtal och 
varje enskilt program bör en 
medlemsstat organisera ett partnerskap 
med företrädare för behöriga regionala, 
lokala och andra myndigheter, 
näringslivets och arbetsmarknadens 
parter samt organ som företräder 
civilsamhället, inklusive 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organ med ansvar för 
jämlikhet och likabehandling. Syftet 
med sådana partnerskap är att följa 
principen om flernivåstyre, att berörda 
parter ska ta ansvar för planerade 
insatser och att bygga på relevanta 
aktörers erfarenheter och sakkunskap. 
Kommissionen bör ha befogenhet att 
anta delegerade akter för att föreskriva 
om en uppförandekod för att se till att 
partnerna deltar i utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av partnerskapsavtalen 
och programmen på ett konsekvent sätt.

(9) För varje partnerskapsavtal och 
varje enskilt program bör en 
medlemsstat organisera ett partnerskap 
genom att sluta ett partnerskapsavtal med 
behöriga regionala, lokala och 
kommunala myndigheter. 
Medlemsstaterna samarbetar i enlighet 
med sina institutionella, rättsliga och 
finansiella ramar även med näringslivets 
och arbetsmarknadens parter, andra 
myndigheter samt organ som företräder 
civilsamhället, inklusive 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organ med ansvar för 
jämlikhet och likabehandling. Syftet 
med sådana partnerskap är att följa 
principen om flernivåstyre, att berörda 
parter ska ta ansvar för planerade 
insatser och att bygga på relevanta 
aktörers erfarenheter och sakkunskap. 
Kommissionen bör ha befogenhet att 
anta delegerade akter för att föreskriva 
om en uppförandekod för att se till att 
partnerna deltar i utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av partnerskapsavtalen 
och programmen på ett konsekvent sätt.

Or. de
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Motivering

På grund av kommunernas betydelse för en framgångsrik sammanhållningspolitik bör för 
tydlighetens skull förutom de regionala även de kommunala myndigheterna uttryckligen 
nämnas med avseende på partnerskapsavtalet.

Ändringsförslag 184
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För varje partnerskapsavtal och varje 
enskilt program bör en medlemsstat 
organisera ett partnerskap med företrädare 
för behöriga regionala, lokala och andra 
myndigheter, näringslivets och 
arbetsmarknadens parter samt organ som 
företräder civilsamhället, inklusive 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organ med ansvar för 
jämlikhet och likabehandling. Syftet med 
sådana partnerskap är att följa principen 
om flernivåstyre, att berörda parter ska ta 
ansvar för planerade insatser och att bygga 
på relevanta aktörers erfarenheter och 
sakkunskap. Kommissionen bör ha 
befogenhet att anta delegerade akter för 
att föreskriva om en uppförandekod för 
att se till att partnerna deltar i 
utarbetandet, genomförandet, 
övervakningen och utvärderingen av 
partnerskapsavtalen och programmen på 
ett konsekvent sätt.

(9) För varje partnerskapsavtal och varje 
enskilt program bör en medlemsstat 
organisera ett partnerskap med företrädare 
för behöriga regionala, lokala och andra 
myndigheter, näringslivets och 
arbetsmarknadens parter samt organ som 
företräder civilsamhället, inklusive 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organ med ansvar för 
jämlikhet och likabehandling. Syftet med 
sådana partnerskap är att följa principen 
om flernivåstyre, att berörda parter ska ta 
ansvar för planerade insatser och att bygga 
på relevanta aktörers erfarenheter och 
sakkunskap.

Or. es

Motivering

Fastställandet av en uppförandekod undergräver principen om flernivåstyre. Varje 
medlemsstat bör själv få bestämma över tillvägagångssättet för att engagera aktörerna 
utifrån sin egen politiska, sociala och ekonomiska struktur. Dessutom finns det redan 
tillräckligt med direktiv och riktlinjer i fråga om sammanhållningspolitiken. 
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Ändringsförslag 185
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För varje partnerskapsavtal och 
varje enskilt program bör en 
medlemsstat organisera ett partnerskap 
med företrädare för behöriga regionala, 
lokala och andra myndigheter, 
näringslivets och arbetsmarknadens 
parter samt organ som företräder 
civilsamhället, inklusive 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organ med ansvar för 
jämlikhet och likabehandling. Syftet 
med sådana partnerskap är att följa 
principen om flernivåstyre, att berörda 
parter ska ta ansvar för planerade 
insatser och att bygga på relevanta 
aktörers erfarenheter och sakkunskap. 
Kommissionen bör ha befogenhet att 
anta delegerade akter för att föreskriva 
om en uppförandekod för att se till att 
partnerna deltar i utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av partnerskapsavtalen 
och programmen på ett konsekvent sätt.

(9) För varje partnerskapsavtal och 
varje enskilt program bör en 
medlemsstat inom ramen för de 
författningsenliga, rättsliga och finansiella 
omständigheterna organisera ett 
partnerskap med företrädare för 
behöriga regionala, lokala och andra 
myndigheter, näringslivets och 
arbetsmarknadens parter samt organ 
som företräder civilsamhället, inklusive 
miljöorganisationer, religiösa samfund,
icke-statliga organisationer och organ 
med ansvar för jämlikhet och 
likabehandling. Syftet med sådana 
partnerskap är att följa principen om 
flernivåstyre, att berörda parter ska ta 
ansvar för planerade insatser och att 
bygga på relevanta aktörers 
erfarenheter och sakkunskap. 
Kommissionen bör ha befogenhet att 
anta delegerade akter för att föreskriva 
om en uppförandekod för att se till att 
partnerna deltar i utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av partnerskapsavtalen 
och programmen på ett konsekvent sätt.

Or. de

Ändringsförslag 186
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Skäl 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För varje partnerskapsavtal och varje 
enskilt program bör en medlemsstat 
organisera ett partnerskap med företrädare 
för behöriga regionala, lokala och andra 
myndigheter, näringslivets och 
arbetsmarknadens parter samt organ som 
företräder civilsamhället, inklusive 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organ med ansvar för 
jämlikhet och likabehandling. Syftet med 
sådana partnerskap är att följa principen 
om flernivåstyre, att berörda parter ska ta 
ansvar för planerade insatser och att bygga 
på relevanta aktörers erfarenheter och 
sakkunskap. Kommissionen bör ha 
befogenhet att anta delegerade akter för att 
föreskriva om en uppförandekod för att se 
till att partnerna deltar i utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av partnerskapsavtalen och 
programmen på ett konsekvent sätt.

För varje partnerskapsavtal och varje 
enskilt program bör en medlemsstat 
organisera ett partnerskap med företrädare 
för behöriga regionala, lokala och andra 
myndigheter, näringslivets och 
arbetsmarknadens parter samt organ som 
företräder civilsamhället, inklusive 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organ med ansvar för 
jämlikhet och likabehandling som baseras 
på medlemsstatens nationella reform 
program. Syftet med sådana partnerskap är 
att följa principen om flernivåstyre, att 
berörda parter ska ta ansvar för planerade 
insatser och att bygga på relevanta aktörers 
erfarenheter och sakkunskap. 
Medlemsstaterna bör se till att parterna 
deltar i utarbetandet, genomförandet, 
övervakningen och utvärderingen av 
partnerskapsavtalen och programmen på ett 
konsekvent sätt.

Or. en

Ändringsförslag 187
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För varje partnerskapsavtal och varje 
enskilt program bör en medlemsstat 
organisera ett partnerskap med företrädare
för behöriga regionala, lokala och andra 
myndigheter, näringslivets och 
arbetsmarknadens parter samt organ som 
företräder civilsamhället, inklusive 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organ med ansvar för 
jämlikhet och likabehandling. Syftet med 
sådana partnerskap är att följa principen 

För varje partnerskapsavtal och varje 
enskilt program bör en medlemsstat 
organisera ett partnerskap genom att sluta 
ett partnerskapsavtal med behöriga 
regionala och lokala myndigheter och 
med näringslivets och arbetsmarknadens 
parter. Medlemsstaterna ska också 
samarbeta, i enlighet med sina 
institutionella, rättsliga och finansiella 
ramverk med företrädare för behöriga 
regionala, lokala och andra myndigheter, 
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om flernivåstyre, att berörda parter ska ta 
ansvar för planerade insatser och att bygga 
på relevanta aktörers erfarenheter och 
sakkunskap. Kommissionen bör ha 
befogenhet att anta delegerade akter för att 
föreskriva om en uppförandekod för att se 
till att partnerna deltar i utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av partnerskapsavtalen och 
programmen på ett konsekvent sätt.

näringslivets och arbetsmarknadens parter 
samt organ som företräder civilsamhället, 
inklusive miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organ med ansvar för 
jämlikhet och likabehandling. Syftet med 
sådana partnerskap är att följa principen 
om flernivåstyre, att berörda parter ska ta 
ansvar för planerade insatser och att bygga 
på relevanta aktörers erfarenheter och 
sakkunskap. Kommissionen bör ha 
befogenhet att anta delegerade akter för att 
föreskriva om en uppförandekod för att se 
till att partnerna deltar i utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av partnerskapsavtalen och 
programmen på ett konsekvent sätt.

Or. en

Ändringsförslag 188
László Surján

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För varje partnerskapsavtal och varje 
enskilt program bör en medlemsstat 
organisera ett partnerskap med företrädare 
för behöriga regionala, lokala och andra 
myndigheter, näringslivets och 
arbetsmarknadens parter samt organ som 
företräder civilsamhället, inklusive 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organ med ansvar för 
jämlikhet och likabehandling. Syftet med 
sådana partnerskap är att följa principen 
om flernivåstyre, att berörda parter ska ta 
ansvar för planerade insatser och att bygga 
på relevanta aktörers erfarenheter och 
sakkunskap. Kommissionen bör ha 
befogenhet att anta delegerade akter för att 
föreskriva om en uppförandekod för att se 
till att partnerna deltar i utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 

(9) För varje partnerskapsavtal och varje 
enskilt program bör en medlemsstat så 
tidigt som möjligt organisera ett 
partnerskap med företrädare för behöriga 
regionala, lokala och andra myndigheter, 
näringslivets och arbetsmarknadens parter 
samt organ som företräder civilsamhället, 
inklusive miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organ med ansvar för 
jämlikhet och likabehandling. Syftet med 
sådana partnerskap är att följa principen 
om flernivåstyre, att berörda parter ska ta 
ansvar för planerade insatser och att bygga 
på relevanta aktörers erfarenheter och 
sakkunskap. Kommissionen bör ha 
befogenhet att anta delegerade akter för att 
föreskriva om en uppförandekod för att se 
till att partnerna deltar i utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
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utvärderingen av partnerskapsavtalen och 
programmen på ett konsekvent sätt.

utvärderingen av partnerskapsavtalen och 
programmen på ett konsekvent sätt.

Or. en

Ändringsförslag 189
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För varje partnerskapsavtal och varje 
enskilt program bör en medlemsstat 
organisera ett partnerskap med 
företrädare för behöriga regionala, lokala 
och andra myndigheter, näringslivets och 
arbetsmarknadens parter samt organ som 
företräder civilsamhället, inklusive 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organ med ansvar för 
jämlikhet och likabehandling. Syftet med 
sådana partnerskap är att följa principen 
om flernivåstyre, att berörda parter ska ta 
ansvar för planerade insatser och att bygga 
på relevanta aktörers erfarenheter och 
sakkunskap. Kommissionen bör ha 
befogenhet att anta delegerade akter för att 
föreskriva om en uppförandekod för att se 
till att partnerna deltar i utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av partnerskapsavtalen och 
programmen på ett konsekvent sätt.

(9) För varje partnerskapsavtal och varje 
enskilt program bör en medlemsstat och 
folkvalda regionala och lokala 
myndigheter organisera ett partnerskap
med andra behöriga myndigheter, 
näringslivets och arbetsmarknadens parter 
samt organ som företräder civilsamhället, 
inklusive miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organ med ansvar för 
jämlikhet och likabehandling. Syftet med 
sådana partnerskap är att följa principen 
om flernivåstyre, att berörda parter ska ta 
ansvar för planerade insatser och att bygga 
på relevanta aktörers erfarenheter och 
sakkunskap. Kommissionen bör ha 
befogenhet att anta delegerade akter för att 
föreskriva om en uppförandekod för att se 
till att partnerna deltar i utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av partnerskapsavtalen och 
programmen på ett konsekvent sätt.

Or. fr

Ändringsförslag 190
Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Skäl 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För varje partnerskapsavtal och varje 
enskilt program bör en medlemsstat 
organisera ett partnerskap med företrädare 
för behöriga regionala, lokala och andra 
myndigheter, näringslivets och 
arbetsmarknadens parter samt organ som 
företräder civilsamhället, inklusive 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organ med ansvar för 
jämlikhet och likabehandling. Syftet med 
sådana partnerskap är att följa principen 
om flernivåstyre, att berörda parter ska ta 
ansvar för planerade insatser och att bygga 
på relevanta aktörers erfarenheter och 
sakkunskap. Kommissionen bör ha 
befogenhet att anta delegerade akter för att 
föreskriva om en uppförandekod för att se 
till att partnerna deltar i utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av partnerskapsavtalen och 
programmen på ett konsekvent sätt.

För varje partnerskapsavtal och varje 
enskilt program bör en medlemsstat 
organisera ett partnerskap genom att sluta 
ett partnerskapsavtal med behöriga 
regionala och lokala myndigheter. 
Medlemsstaterna bör även samarbeta, i 
överensstämmelse med sina 
institutionella, rättsliga och finansiella 
ramverk, med näringslivets och 
arbetsmarknadens parter, andra 
myndigheter samt organ som företräder 
civilsamhället, inklusive 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organ med ansvar för 
jämlikhet och likabehandling. Syftet med 
sådana partnerskap är att följa principen 
om flernivåstyre, att berörda parter ska ta 
ansvar för planerade insatser och att bygga 
på relevanta aktörers erfarenheter och 
sakkunskap. Kommissionen bör ha 
befogenhet att anta delegerade akter för att 
föreskriva om en uppförandekod för att se 
till att partnerna deltar i utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av partnerskapsavtalen och 
programmen på ett konsekvent sätt.

(Denna ändring berör hela texten under 
behandling.

Or. en

Ändringsförslag 191
Mojca Kleva

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För varje partnerskapsavtal och varje 
enskilt program bör en medlemsstat 
organisera ett partnerskap med företrädare 

(9) För varje partnerskapsavtal och varje 
enskilt program bör en medlemsstat 
organisera ett partnerskap med företrädare 
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för behöriga regionala, lokala och andra 
myndigheter, näringslivets och 
arbetsmarknadens parter samt organ som 
företräder civilsamhället, inklusive 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organ med ansvar för 
jämlikhet och likabehandling. Syftet med 
sådana partnerskap är att följa principen 
om flernivåstyre, att berörda parter ska ta 
ansvar för planerade insatser och att bygga 
på relevanta aktörers erfarenheter och 
sakkunskap. Kommissionen bör ha 
befogenhet att anta delegerade akter för att 
föreskriva om en uppförandekod för att se 
till att partnerna deltar i utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av partnerskapsavtalen och 
programmen på ett konsekvent sätt.

för behöriga regionala, lokala och andra 
myndigheter, näringslivets och 
arbetsmarknadens parter samt organ som 
företräder civilsamhället, inklusive 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer, kvinnoorganisationer och 
organ med ansvar för jämlikhet och 
likabehandling. Syftet med sådana 
partnerskap är att följa principen om 
flernivåstyre, att berörda parter ska ta 
ansvar för planerade insatser och att bygga 
på relevanta aktörers erfarenheter och 
sakkunskap. Kommissionen bör ha 
befogenhet att anta delegerade akter för att 
föreskriva om en uppförandekod för att se 
till att partnerna deltar i utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av partnerskapsavtalen och 
programmen på ett konsekvent sätt.

Or. en

Ändringsförslag 192
Catherine Bearder

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För varje partnerskapsavtal och varje 
enskilt program bör en medlemsstat 
organisera ett partnerskap med företrädare 
för behöriga regionala, lokala och andra 
myndigheter, näringslivets och 
arbetsmarknadens parter samt organ som 
företräder civilsamhället, inklusive 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organ med ansvar för 
jämlikhet och likabehandling. Syftet med 
sådana partnerskap är att följa principen 
om flernivåstyre, att berörda parter ska ta 
ansvar för planerade insatser och att bygga 
på relevanta aktörers erfarenheter och 
sakkunskap. Kommissionen bör ha 
befogenhet att anta delegerade akter för att 

För varje partnerskapsavtal och varje 
enskilt program ska en medlemsstat 
organisera ett partnerskap genom att sluta 
ett partnerskapsavtal med behöriga 
regionala och lokala myndigheter samt 
med deras utsedda företrädare. 
Medlemsstaterna bör även samarbeta, i 
överensstämmelse med sina 
institutionella, rättsliga och finansiella 
ramverk, med näringslivets och 
arbetsmarknadens parter, andra 
myndigheter samt organ som företräder 
civilsamhället, inklusive 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organ med ansvar för 
jämlikhet och likabehandling. Syftet med 
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föreskriva om en uppförandekod för att se 
till att partnerna deltar i utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av partnerskapsavtalen och 
programmen på ett konsekvent sätt.

sådana partnerskap är att följa principen 
om flernivåstyre, att berörda parter ska ta 
ansvar för planerade insatser och att bygga 
på relevanta aktörers erfarenheter och 
sakkunskap. Kommissionen bör ha 
befogenhet att anta delegerade akter för att 
föreskriva om en uppförandekod för att se 
till att partnerna deltar i utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av partnerskapsavtalen och 
programmen på ett konsekvent sätt.

Or. en

Ändringsförslag 193
Richard Seeber

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) GSR-fondernas verksamhet och de 
insatser de stöder bör överensstämma 
med tillämplig unionslagstiftning och 
nationell lagstiftning som direkt eller 
indirekt har anknytning till 
genomförandet av insatsen.

(10) GSR-fondernas verksamhet och de 
insatser de stöder bör överensstämma 
med tillämplig unionslagstiftning och 
nationell lagstiftning som direkt eller 
indirekt har anknytning till 
genomförandet av insatsen. Ändringar av 
gällande unionsrätt, särskilt ändringar av 
EU:s föreskrifter om stödåtgärder bör 
dessutom vara förenliga med den 
strategiska inriktningen i EU:s 
sammanhållningspolitik och dess mål.

Or. de

Motivering

Mot bakgrund av den förestående översynen av EU:s föreskrifter om stöd för 2014-2020 som 
utgör den rättsliga grunden för en stor del av aktiviteterna och insatserna i EU:s 
regionalpolitik för 2014-2020 måste EU:s stödpolitik och den strategiska inriktningen i EU:s 
sammanhållningspolitik vara förenliga. Ändringar av unionens och nationella rättsliga ramar 
får inte strida mot målen och insatserna i EU:s sammanhållningspolitik för 2014-2020.
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Ändringsförslag 194
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Som ett led i sina satsningar på ökad 
ekonomisk, territoriell och social 
sammanhållning bör unionen i alla skeden 
av genomförandet av GSR-fonderna sträva 
efter att undanröja ojämlikhet och främja 
jämställdhet, liksom att bekämpa 
diskrimination på grund av kön, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning.

Som ett led i sina satsningar på ökad 
ekonomisk, territoriell och social 
sammanhållning ska unionen i alla skeden 
av genomförandet av GSR-fonderna sträva 
efter att undanröja ojämlikhet och främja 
jämställdhet genom två strategier, både 
genom en systematisk integrering av 
jämställdhetsperspektivet i alla skeden av 
programmerings- och 
genomförandeprocessen och genom 
ytterligare specifika åtgärder. Metoder för 
att analysera budgeten från ett 
jämställdhetsperspektiv bör användas 
regelbundet för att inkludera den 
horisontella principen för jämställdhet för 
att förbereda och genomföra programmen 
för alla fonder. 

Or. en

Ändringsförslag 195
María Irigoyen Pérez

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Som ett led i sina satsningar på ökad 
ekonomisk, territoriell och social 
sammanhållning bör unionen i alla skeden 
av genomförandet av GSR-fonderna sträva 
efter att undanröja ojämlikhet och främja
jämställdhet, liksom att bekämpa 
diskrimination på grund av kön, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 

(11) Som ett led i sina satsningar på ökad 
ekonomisk, territoriell och social 
sammanhållning bör unionen i alla skeden 
av utformningen och genomförandet av de 
fonder som omfattas av 
grundförordningen, sträva efter att 
undanröja ojämlikhet, garantera verklig 
och faktisk jämställdhet, liksom bekämpa 
diskrimination på grund av kön, ras eller 
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läggning. etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning.

Or. es

Motivering

Man bör under varje skede av utformningen och genomförandet av de fonder som omfattas av 
grundförordningen beakta åtgärder för att garantera inte bara lika möjligheter för kvinnor 
och män utan också för kampen mot diskriminering.

Ändringsförslag 196
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Skäl 11 a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Europeiska unionen och de flesta 
medlemsstater är parter i 
Förenta nationernas konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, medan återstående 
medlemsstater är i färd med att ratificera 
den. I samband med genomförandet av 
relevanta projekt är det viktigt att 
tillgängligheten för personer med 
funktionshinder, som nämns i artikel 9 i 
konventionen, beaktas i specificeringen av 
projekten.

Or. en

Motivering

Efter EU:s ratificering av FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning bör projekt som får ekonomiskt stöd från EU i ännu större utsträckning 
garantera tillgängligheten för personer med funktionshinder.
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Ändringsförslag 197
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Skäl 11 a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Som ett led i sina satsningar på ökad 
ekonomisk, territoriell och social 
sammanhållning bör unionen i alla 
skeden av genomförandet av GSR-
fonderna sträva efter att undanröja 
ojämlikhet och främja jämställdhet, med 
hänsyn till EU:s strategi för jämställdhet1, 
jämställdhetspakten2 samt 
genomförandeakter och ytterligare politik 
på EU-nivå samt på nationell och 
regional nivå för att genomföra artikel 8 i 
fördraget, liksom att bekämpa 
diskriminering på grund av kön, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, ålder eller sexuell läggning, 
och funktionshinder, särskilt med hänsyn 
till FN-konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning som 
trädde i kraft den 3 maj 2008 och EU:s 
politik för att genomföra FN-
konventionen.
_________
1 (COM(2010)0491 slutlig)
2 Europeiska jämställdhetspakten (2011-
2020) som antogs av rådet 
den 7 mars 2011.

Or. en

Ändringsförslag 198
Marian Harkin, Catherine Bearder

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Europeiska unionen och de flesta 
medlemsstater är parter i 
Förenta nationernas konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, medan återstående 
medlemsstater är i färd med att ratificera 
den. Vid genomförandet av relevanta 
projekt är det viktigt att man beaktar de 
skyldigheter som följer av denna 
konvention, med hänsyn till bland annat 
utbildning, sysselsättning och 
tillgänglighet, i alla projekt som får stöd 
från GSR-fonderna.

Or. en

Ändringsförslag 199
Markus Pieper, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Målen för GSR-fonderna bör 
eftersträvas inom ramen för hållbar 
utveckling och unionens arbete för att 
skydda och förbättra miljön i enlighet 
med artiklarna 11 och 19 i fördraget, 
med hänsyn till principen att den som 
förorenar ska betala. Medlemsstaterna 
bör lämna information om stödet till 
klimatförändringsmålen i enlighet med 
ambitionen att använda minst 20 % av 
unionens budget till det, på ett sätt som 
kommissionen bestämmer i en 
genomförandeakt.

(12) Målen för GSR-fonderna bör 
eftersträvas inom ramen för hållbar 
utveckling och unionens arbete för att 
skydda och förbättra miljön i enlighet 
med artiklarna 11 och 19 i fördraget, 
med hänsyn till principen att den som 
förorenar ska betala.

Or. de
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Ändringsförslag 200
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Målen för GSR-fonderna bör 
eftersträvas inom ramen för hållbar 
utveckling och unionens arbete för att 
skydda och förbättra miljön i enlighet 
med artiklarna 11 och 19 i fördraget, 
med hänsyn till principen att den som 
förorenar ska betala. Medlemsstaterna 
bör lämna information om stödet till 
klimatförändringsmålen i enlighet med 
ambitionen att använda minst 20 % av 
unionens budget till det, på ett sätt som 
kommissionen bestämmer i en 
genomförandeakt.

(12) Målen för GSR-fonderna bör 
eftersträvas inom ramen för hållbar 
utveckling och unionens arbete för att 
skydda och förbättra miljön i enlighet 
med artiklarna 11 och 19 i fördraget, 
med hänsyn till principen att den som 
förorenar ska betala.

Or. de

Ändringsförslag 201
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målen för GSR-fonderna bör eftersträvas 
inom ramen för hållbar utveckling och 
unionens arbete för att skydda och förbättra 
miljön i enlighet med artiklarna 11 och 19 i 
fördraget, med hänsyn till principen att den 
som förorenar ska betala. Medlemsstaterna 
bör lämna information om stödet till 
klimatförändringsmålen i enlighet med 
ambitionen att använda minst 20 % av 
unionens budget till det, på ett sätt som 
kommissionen bestämmer i en 
genomförandeakt.

Målen för GSR-fonderna bör eftersträvas 
inom ramen för hållbar utveckling och 
unionens arbete för att skydda och förbättra 
miljön i enlighet med artiklarna 11 och 19 i 
fördraget, med hänsyn till principen att den 
som förorenar ska betala.

Or. en
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Ändringsförslag 202
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målen för GSR-fonderna bör eftersträvas 
inom ramen för hållbar utveckling och 
unionens arbete för att skydda och förbättra 
miljön i enlighet med artiklarna 11 och 19 i 
fördraget, med hänsyn till principen att den 
som förorenar ska betala. Medlemsstaterna 
bör lämna information om stödet till 
klimatförändringsmålen i enlighet med 
ambitionen att använda minst 20 procent 
av unionens budget till det, på ett sätt som 
kommissionen bestämmer i en 
genomförandeakt.

Målen för GSR-fonderna bör eftersträvas 
inom ramen för hållbar utveckling och 
unionens arbete för att skydda och förbättra 
miljön i enlighet med artiklarna 11 och 19 i 
fördraget, med hänsyn till principen att den 
som förorenar ska betala och för att 
minimera framtida externa kostnader. 
Medlemsstaterna bör lämna information 
om stödet till klimatförändringsmålen i 
enlighet med ambitionen att använda minst 
20 procent av unionens budget till det, på 
ett sätt som kommissionen bestämmer i en 
genomförandeakt.

Or. en

Ändringsförslag 203
Catherine Bearder

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målen för GSR-fonderna bör eftersträvas 
inom ramen för hållbar utveckling och 
unionens arbete för att skydda och förbättra 
miljön i enlighet med artiklarna 11 och 19 i 
fördraget, med hänsyn till principen att den 
som förorenar ska betala. Medlemsstaterna 
bör lämna information om stödet till 
klimatförändringsmålen i enlighet med 
ambitionen att använda minst 20 procent 
av unionens budget till det, på ett sätt som 
kommissionen bestämmer i en 

Målen för GSR-fonderna bör eftersträvas 
inom ramen för hållbar utveckling och 
unionens arbete för att skydda och förbättra 
miljön i enlighet med artiklarna 11 och 19 i 
fördraget, med hänsyn till principen att den 
som förorenar ska betala. Medlemsstaterna 
bör lämna kvantitativ information om 
stödet till klimatförändringsmålen i 
enlighet med ambitionen att använda minst 
20 % av unionens budget till det och den 
beräknande inverkan av detta stöd på 
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genomförandeakt. utsläppen, på ett sätt som kommissionen 
bestämmer i en genomförandeakt.

Or. en

Ändringsförslag 204
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Målen för GSR-fonderna bör 
eftersträvas inom ramen för hållbar 
utveckling och unionens arbete för att 
skydda och förbättra miljön i enlighet med 
artiklarna 11 och 19 i fördraget, med 
hänsyn till principen att den som förorenar 
ska betala. Medlemsstaterna bör lämna 
information om stödet till
klimatförändringsmålen i enlighet med 
ambitionen att använda minst 20 % av 
unionens budget till det, på ett sätt som 
kommissionen bestämmer i en 
genomförandeakt.

(12) Målen för GSR-fonderna bör 
eftersträvas inom ramen för hållbar 
utveckling och unionens arbete för att 
respektera, skydda och förbättra miljön, 
den biologiska mångfalden och 
ekosystemen i enlighet med bland annat
artiklarna 11 och 19 i fördraget, med 
hänsyn även till principen att den som 
förorenar ska betala. Medlemsstaterna bör 
lämna information om stödet till 
klimatförändringsmålen i enlighet med 
ambitionen att använda minst 20 % av 
unionens budget till det, på ett sätt som 
kommissionen bestämmer i en 
genomförandeakt.

Or. fr

Ändringsförslag 205
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att nå målen för unionens strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla bör GSR-
fonderna inrikta sitt stöd på ett begränsat 
antal gemensamma tematiska mål. Det 

För att nå målen för unionens strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla bör GSR-
fonderna inrikta sitt stöd på tematiska mål. 
Det exakta tillämpningsområdet för var och 
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exakta tillämpningsområdet för var och en 
av GSR-fonderna bör fastställas i de 
fondspecifika reglerna och kan begränsas 
till bara vissa av de tematiska mål som 
anges i den här förordningen.

en av GSR-fonderna ska fastställas i de 
fondspecifika reglerna.

Or. en

Ändringsförslag 206
Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att nå målen för unionens strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla bör GSR-
fonderna inrikta sitt stöd på ett begränsat 
antal gemensamma tematiska mål. Det 
exakta tillämpningsområdet för var och en 
av GSR-fonderna bör fastställas i de 
fondspecifika reglerna och kan begränsas 
till bara vissa av de tematiska mål som 
anges i den här förordningen.

För att nå målen för unionens strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla bör GSR-
fonderna inrikta sitt stöd på ett begränsat 
antal gemensamma tematiska mål, som 
lämnar tillräckligt utrymme för flexibilitet 
för att tillgodose regionernas särskilda 
behov och som innebär lämpliga 
lösningar för dem. Det exakta 
tillämpningsområdet för var och en av 
GSR-fonderna bör fastställas i de 
fondspecifika reglerna och kan begränsas 
till bara vissa av de tematiska mål som 
anges i den här förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 207
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen bör genom en delegerad 
rättsakt anta en gemensam strategisk ram 
för att omsätta unionens mål i 

För att uppnå målen i unionens strategi för 
smart och hållbar tillväxt bör den 
gemensamma strategiska ramen 
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nyckelåtgärder för GSR-fonderna, i syfte
att ge programplaneringen i 
medlemsstaterna och regionerna en klarare 
strategisk riktning. Den gemensamma 
strategiska ramen bör underlätta den 
sektorsvisa och territoriella samordningen 
av unionens insatser genom GSR-fonderna
och med andra relevanta politikområden 
och instrument inom unionen.

samordna och balansera 
investeringsprioriteringarna med de 
tematiska mål som är specifika för
fonderna som omfattas av 
grundförordningen och som fastställs i 
denna förordning. Målet för den 
gemensamma strategiska ramen är ge 
programplaneringen i medlemsstaterna och 
regionerna en klarare strategisk riktning. 
Den gemensamma strategiska ramen bör 
underlätta den sektorsvisa och territoriella 
samordningen av unionens insatser genom 
fonderna som omfattas av 
grundförordningen och med andra 
relevanta politikområden och instrument. 
inom unionen. Den gemensamma 
strategiska ramen bör fastställas i en 
bilaga till denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 208
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen bör genom en delegerad 
rättsakt anta en gemensam strategisk ram 
för att omsätta unionens mål i 
nyckelåtgärder för GSR-fonderna, i syfte 
att ge programplaneringen i 
medlemsstaterna och regionerna en 
klarare strategisk riktning. Den 
gemensamma strategiska ramen bör 
underlätta den sektorsvisa och territoriella 
samordningen av unionens insatser genom 
GSR-fonderna och med andra relevanta 
politikområden och instrument inom 
unionen.

Den gemensamma strategiska ramen 
innehåller en icke-uttömmande 
uppsättning av rekommenderade åtgärder 
som stöds av varje GSR-fond för 
finansieringsperioden 2014-2020 som 
hjälper medlemsstaterna att uppnå
unionens mål att säkerställa att 
programplaneringen i GSR-fonderna är 
samstämmig och enhetlig med 
medlemsstaternas och unionens 
ekonomiska politik och 
sysselsättningspolitik, samtidigt som man 
erkänner regionernas olika behov och 
garanterar den nödvändiga flexibiliteten 
för deras utveckling. Den gemensamma 
strategiska ramen bör underlätta den 
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sektorsvisa och territoriella samordningen 
av unionens insatser genom GSR-fonderna, 
däribland stöd från olika fonder, 
integrerade territoriella strategier och 
samordning med andra relevanta 
politikområden och instrument inom 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 209
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Kommissionen bör genom en 
delegerad rättsakt anta en gemensam 
strategisk ram för att omsätta unionens 
mål i nyckelåtgärder för GSR-fonderna, i 
syfte att ge programplaneringen i 
medlemsstaterna och regionerna en klarare
strategisk riktning. Den gemensamma 
strategiska ramen bör underlätta den 
sektorsvisa och territoriella samordningen 
av unionens insatser genom GSR-fonderna 
och med andra relevanta politikområden 
och instrument inom unionen.

(14) För att uppfylla de mål som fastställts 
i artikel 174 i fördraget bör kommissionen 
lägga fram en bilaga till denna 
förordning, en gemensam strategisk ram 
som samordnar och balanserar 
investeringsprioriteringarna med de 
tematiska mål som är specifika för 
fonderna som omfattas av 
grundförordningen och som fastställs i 
denna förordning. Syftet med den 
gemensamma strategiska ramen är att ge 
programplaneringen i medlemsstaterna och 
regionerna en strategisk riktning. Den 
gemensamma strategiska ramen bör 
underlätta den sektorsvisa och territoriella 
samordningen av unionens insatser genom 
GSR-fonderna och med andra relevanta 
politikområden och instrument inom 
unionen.

Or. fr

Ändringsförslag 210
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Kommissionen bör genom en 
delegerad rättsakt anta en gemensam 
strategisk ram för att omsätta unionens mål 
i nyckelåtgärder för GSR-fonderna, i syfte 
att ge programplaneringen i 
medlemsstaterna och regionerna en klarare 
strategisk riktning. Den gemensamma 
strategiska ramen bör underlätta den 
sektorsvisa och territoriella samordningen 
av unionens insatser genom GSR-fonderna 
och med andra relevanta politikområden 
och instrument inom unionen.

(14) Kommissionen bör anta en gemensam 
strategisk ram för att omsätta unionens mål 
i nyckelåtgärder för GSR-fonderna, i syfte 
att ge programplaneringen i 
medlemsstaterna och regionerna en klarare 
strategisk riktning. Den gemensamma 
strategiska ramen bör underlätta den 
sektorsvisa och territoriella samordningen 
av unionens insatser genom GSR-fonderna 
och med andra relevanta politikområden 
och instrument inom unionen.

Or. es

Ändringsförslag 211
Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen bör genom en delegerad 
rättsakt anta en gemensam strategisk ram
för att omsätta unionens mål i 
nyckelåtgärder för GSR-fonderna, i syfte 
att ge programplaneringen i 
medlemsstaterna och regionerna en klarare 
strategisk riktning. Den gemensamma 
strategiska ramen bör underlätta den 
sektorsvisa och territoriella samordningen 
av unionens insatser genom GSR-fonderna 
och med andra relevanta politikområden 
och instrument inom unionen.

Den gemensamma strategiska ramen i 
bilaga X till denna förordning omsätter 
unionens mål i nyckelåtgärder för 
GSR-fonderna, i syfte att ge 
programplaneringen i medlemsstaterna och 
regionerna en klarare strategisk riktning. 
Den gemensamma strategiska ramen bör 
underlätta den sektorsvisa och territoriella 
samordningen av unionens insatser genom 
GSR-fonderna och med andra relevanta 
politikområden och instrument inom 
unionen.

Or. en
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Ändringsförslag 212
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I den gemensamma strategiska ramen bör 
man därför ange huvudsakliga 
stödområden, territoriella utmaningar, 
politiska mål, prioriterade områden för 
samarbetsverksamhet, 
samordningsmekanismer samt 
mekanismer som ger enhetlighet och 
samstämmighet med medlemsstaternas 
och unionens ekonomiska politik.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 213
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I den gemensamma strategiska ramen bör 
man därför ange huvudsakliga 
stödområden, territoriella utmaningar, 
politiska mål, prioriterade områden för 
samarbetsverksamhet, 
samordningsmekanismer samt mekanismer 
som ger enhetlighet och samstämmighet 
med medlemsstaternas och unionens 
ekonomiska politik.

I den gemensamma strategiska ramen bör 
man därför ange huvudsakliga 
stödområden, territoriella utmaningar, 
politiska mål, prioriterade områden för 
samarbetsverksamhet, 
samordningsmekanismer samt mekanismer 
som ger enhetlighet och samstämmighet 
med medlemsstaternas och unionens 
ekonomiska politik och med 
makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier i de fall då 
medlemsstaterna och regionerna deltar i 
sådana strategier.

Or. en
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Motivering

Fonderna bör noggrant koordineras med makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier så att dessa strategier är garanterade tillräckliga anslag från 
fonderna. 

Ändringsförslag 214
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) På grundval av kommissionens 
gemensamma strategiska ram bör varje 
medlemsstat utarbeta ett partnerskapsavtal 
i samarbete med sina partner och i dialog 
med kommissionen. Partnerskapsavtalet 
bör omsätta innehållet i den gemensamma 
strategiska ramen till ett nationellt 
sammanhang och innehålla fasta åtaganden 
för hur unionens mål ska uppnås genom 
GSR-fondernas programplanering.

(16) På grundval av den gemensamma 
strategiska ramen bör varje medlemsstat
utarbeta ett partnerskapsavtal i samarbete 
med sina partner och i dialog med 
kommissionen. Partnerskapsavtalet bör 
omsätta innehållet i den gemensamma 
strategiska ramen till ett nationellt 
sammanhang och innehålla fasta åtaganden 
för hur unionens mål ska uppnås genom 
GSR-fondernas programplanering.

Or. es

Ändringsförslag 215
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) På grundval av kommissionens 
gemensamma strategiska ram bör varje 
medlemsstat utarbeta ett partnerskapsavtal 
i samarbete med sina partner och i dialog 
med kommissionen. Partnerskapsavtalet 
bör omsätta innehållet i den gemensamma 
strategiska ramen till ett nationellt 
sammanhang och innehålla fasta åtaganden 
för hur unionens mål ska uppnås genom 

(16) På grundval av kommissionens 
gemensamma strategiska ram bör varje 
medlemsstat utarbeta ett partnerskapsavtal 
i samförstånd med sina folkvalda 
regionala och lokala myndigheter, i 
samarbete med sina partner och i dialog 
med kommissionen. Partnerskapsavtalet 
bör omsätta innehållet i den gemensamma 
strategiska ramen till ett nationellt 
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GSR-fondernas programplanering. sammanhang och innehålla fasta åtaganden 
för hur unionens mål, som fastställs i 
artikel 174 i fördraget och gör det möjligt 
att bygga en rättvis och balanserad social 
marknadsekonomi i EU, ska uppnås 
genom GSR-fondernas programplanering.

Or. fr

Ändringsförslag 216
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) På grundval av kommissionens 
gemensamma strategiska ram bör varje 
medlemsstat utarbeta ett partnerskapsavtal 
i samarbete med sina partner och i dialog 
med kommissionen. Partnerskapsavtalet 
bör omsätta innehållet i den gemensamma 
strategiska ramen till ett nationellt 
sammanhang och innehålla fasta åtaganden 
för hur unionens mål ska uppnås genom 
GSR-fondernas programplanering.

(16) På grundval av kommissionens 
gemensamma strategiska ram bör varje 
medlemsstat i samarbete med sina partner 
och i dialog med kommissionen utarbeta 
ett partnerskapsavtal på lämplig territoriell 
nivå och i överensstämmelse med 
medlemsstaternas institutionella, rättsliga 
och finansiella ramar. Partnerskapsavtalet 
bör omsätta innehållet i den gemensamma 
strategiska ramen till ett nationellt 
sammanhang och innehålla fasta åtaganden 
för hur unionens mål ska uppnås genom 
GSR-fondernas programplanering.

Or. pt

Ändringsförslag 217
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På grundval av kommissionens 
gemensamma strategiska ram bör varje 
medlemsstat utarbeta ett partnerskapsavtal 

På grundval av kommissionens 
gemensamma strategiska ram bör varje 
medlemsstat utarbeta ett partnerskapsavtal 
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baserat på dess nationella reformprogram i 
samarbete med sina partner och i dialog 
med kommissionen. Partnerskapsavtalet 
bör omsätta innehållet i den gemensamma 
strategiska ramen till ett nationellt 
sammanhang och innehålla fasta åtaganden 
för hur unionens mål ska uppnås genom 
GSR-fondernas programplanering.

baserat på dess nationella reformprogram
i samarbete med sina partner och i dialog 
med kommissionen. Partnerskapsavtalet 
bör omsätta innehållet i den gemensamma 
strategiska ramen till ett nationellt 
sammanhang och innehålla fasta åtaganden 
för hur unionens mål ska uppnås genom 
GSR-fondernas programplanering.

Or. en

Ändringsförslag 218
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På grundval av kommissionens 
gemensamma strategiska ram bör varje 
medlemsstat utarbeta ett partnerskapsavtal 
i samarbete med sina partner och i dialog 
med kommissionen. Partnerskapsavtalet 
bör omsätta innehållet i den gemensamma 
strategiska ramen till ett nationellt 
sammanhang och innehålla fasta åtaganden 
för hur unionens mål ska uppnås genom 
GSR-fondernas programplanering.

På grundval av kommissionens 
gemensamma strategiska ram bör varje 
medlemsstat, i enlighet med artikel 5, 
utarbeta ett partnerskapsavtal, i samarbete 
med sina partner och i dialog med 
kommissionen. Partnerskapsavtalet bör 
omsätta innehållet i den gemensamma 
strategiska ramen till ett nationellt 
sammanhang och innehålla fasta åtaganden 
för hur unionens mål ska uppnås genom 
GSR-fondernas programplanering.

Or. en

Ändringsförslag 219
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På grundval av kommissionens 
gemensamma strategiska ram bör varje 

Varje medlemsstat bör utarbeta ett 
partnerskapsavtal i samarbete med sina 



PE489.656v01-00 36/176 AM\903190SV.doc

SV

medlemsstat utarbeta ett partnerskapsavtal 
i samarbete med sina partner och i dialog 
med kommissionen. Partnerskapsavtalet 
bör omsätta innehållet i den gemensamma 
strategiska ramen till ett nationellt 
sammanhang och innehålla fasta åtaganden 
för hur unionens mål ska uppnås genom 
GSR-fondernas programplanering.

partner, som anges i artikel 5 i denna 
förordning, och i dialog med 
kommissionen. Partnerskapsavtalet bör 
innehålla valda delar av den gemensamma 
strategiska ramverket, omsättas till ett 
nationellt sammanhang och innehålla 
fasta åtaganden för hur unionens mål ska 
uppnås genom GSR-fondernas 
programplanering.

Or. en

Ändringsförslag 220
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör koncentrera sitt stöd 
så att det bidrar på ett väsentligt vis till att 
unionens mål uppnås, i enlighet med 
särskilda nationella och regionala 
utvecklingsbehov. Förhandsvillkor bör 
fastställas, så att de nödvändiga 
ramvillkoren för en effektiv användning av 
unionens stöd är på plats. Kommissionen 
bör bedöma om dessa förhandsvillkor är 
uppfyllda i samband med att den bedömer 
partnerskapsavtalen och programmen. I de 
fall då ett förhandsvillkor inte uppfylls bör 
kommissionen ha befogenhet att ställa in 
utbetalningarna till programmet.

Medlemsstaterna bör koncentrera sitt stöd 
så att det bidrar på ett väsentligt vis till att 
unionens mål uppnås, i enlighet med 
särskilda nationella och regionala 
utvecklingsbehov. Förhandsvillkor bör 
fastställas, så att de nödvändiga 
ramvillkoren för en effektiv användning av 
unionens stöd är på plats. Förhandsvillkor 
bör tillämpas endast då det har direkt 
koppling till och inverkan på ett effektivt 
genomförande av GRS-fonderna och dess 
tillämpningsområde inte sträcker sig 
utöver det regelverk som är tillämpligt i 
unionens relevanta politikområden.
Kommissionen bör bedöma 
medlemsstaternas uppgifter om
uppfyllelsen av förhandsvillkoren i 
samband med sin bedömning av 
partnerskapsavtalen och programmen.

Or. en

Ändringsförslag 221
Hermann Winkler
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Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Medlemsstaterna bör koncentrera 
sitt stöd så att det bidrar på ett 
väsentligt vis till att unionens mål 
uppnås, i enlighet med särskilda 
nationella och regionala 
utvecklingsbehov. Förhandsvillkor bör 
fastställas, så att de nödvändiga 
ramvillkoren för en effektiv användning 
av unionens stöd är på plats. 
Kommissionen bör bedöma om dessa 
förhandsvillkor är uppfyllda i samband 
med att den bedömer 
partnerskapsavtalen och programmen. I 
de fall då ett förhandsvillkor inte 
uppfylls bör kommissionen ha 
befogenhet att ställa in utbetalningarna 
till programmet.

(17) Medlemsstaterna bör koncentrera 
sitt stöd så att det bidrar på ett 
väsentligt vis till att unionens mål 
uppnås, i enlighet med särskilda 
nationella och regionala 
utvecklingsbehov. Förhandsvillkor bör 
fastställas, som innehållsmässigt är nära 
knutna till och som har en direkt inverkan 
på ett effektivt genomförande av GSR-
fonderna, så att de nödvändiga 
ramvillkoren för en effektiv användning 
av unionens stöd är på plats. 
Kommissionen bör bedöma om dessa 
förhandsvillkor är uppfyllda i samband 
med att den bedömer 
partnerskapsavtalen och programmen. I 
de fall då ett förhandsvillkor inte 
uppfylls bör kommissionen ha 
befogenhet att ställa in utbetalningarna 
till programmet.

Or. de

Ändringsförslag 222
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Medlemsstaterna bör koncentrera sitt 
stöd så att det bidrar på ett väsentligt vis till 
att unionens mål uppnås, i enlighet med 
särskilda nationella och regionala 
utvecklingsbehov. Förhandsvillkor bör 
fastställas, så att de nödvändiga 
ramvillkoren för en effektiv användning av 
unionens stöd är på plats. Kommissionen 
bör bedöma om dessa förhandsvillkor är 

(17) Medlemsstaterna bör koncentrera sitt 
stöd så att det bidrar på ett väsentligt vis till 
att unionens mål uppnås, i enlighet med 
särskilda nationella och regionala 
utvecklingsbehov. Förhandsvillkor bör 
fastställas, så att de nödvändiga 
ramvillkoren för en effektiv användning av 
unionens stöd är på plats. Dessa 
förhandsvillkor ska endast tillämpas om de 
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uppfyllda i samband med att den bedömer 
partnerskapsavtalen och programmen. I de 
fall då ett förhandsvillkor inte uppfylls bör 
kommissionen ha befogenhet att ställa in 
utbetalningarna till programmet.

är direkt knutna till genomförandet av 
fonden. Kommissionen bör bedöma de 
uppgifter den fått av medlemsstaterna om 
hur förhandsvillkoren tillämpas i 
samband med att den bedömer 
partnerskapsavtalen och programmen. I de 
fall då ett förhandsvillkor inte uppfylls bör 
kommissionen ha befogenhet att ställa in 
utbetalningarna till programmet.

Or. fr

Ändringsförslag 223
María Irigoyen Pérez

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Medlemsstaterna bör koncentrera sitt 
stöd så att det bidrar på ett väsentligt vis till 
att unionens mål uppnås, i enlighet med 
särskilda nationella och regionala 
utvecklingsbehov. Förhandsvillkor bör 
fastställas, så att de nödvändiga 
ramvillkoren för en effektiv användning 
av unionens stöd är på plats.
Kommissionen bör bedöma om dessa 
förhandsvillkor är uppfyllda i samband 
med att den bedömer partnerskapsavtalen 
och programmen. I de fall då ett 
förhandsvillkor inte uppfylls bör 
kommissionen ha befogenhet att ställa in 
utbetalningarna till programmet.

(17) Medlemsstaterna bör koncentrera sitt 
stöd så att det bidrar på ett väsentligt vis till 
att unionens mål uppnås, i enlighet med 
särskilda nationella, regionala och lokala 
utvecklingsbehov. Kommissionen bör se 
till att förhandsvillkoren uppfylls i 
samband med att den bedömer 
partnerskapsavtalen och programmen i 
syfte att garantera de nödvändiga 
ramvillkoren för en effektiv användning 
av unionens stöd.

Or. es

Motivering

Man bör beakta såväl nationella som regionala och lokala behov och särdrag. 
Förhandsvillkoren måste uppfyllas för var och en av fonderna för att deras tillämpning ska 
bli effektiv, men man bör inte i något fall ställa in utbetalningarna till programmet.



AM\903190SV.doc 39/176 PE489.656v01-00

SV

Ändringsförslag 224
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Medlemsstaterna bör koncentrera sitt 
stöd så att det bidrar på ett väsentligt vis till 
att unionens mål uppnås, i enlighet med 
särskilda nationella och regionala 
utvecklingsbehov. Förhandsvillkor bör 
fastställas, så att de nödvändiga 
ramvillkoren för en effektiv användning av 
unionens stöd är på plats. Kommissionen 
bör bedöma om dessa förhandsvillkor är 
uppfyllda i samband med att den bedömer 
partnerskapsavtalen och programmen. I de 
fall då ett förhandsvillkor inte uppfylls bör 
kommissionen ha befogenhet att ställa in 
utbetalningarna till programmet.

(17) Medlemsstaterna bör koncentrera sitt 
stöd så att det bidrar på ett väsentligt vis till 
att unionens mål uppnås, i enlighet med 
särskilda nationella och regionala 
utvecklingsbehov. Förhandsvillkor bör 
fastställas, så att de nödvändiga 
förhandsvillkoren med en direkt 
anknytning till och direkta konsekvenser 
för en effektiv och verkningsfull 
användning av unionens stöd är på plats. 
Kommissionen bör bedöma om dessa 
förhandsvillkor är uppfyllda i samband 
med att den bedömer partnerskapsavtalen 
och programmen. Om ett relevant 
förhandsvillkor inte uppfylls kan detta 
utgöra ett skäl för kommissionen att ställa 
in utbetalningarna. Om utbetalningarna 
ställs in bör kommissionen respektera 
subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna samt 
befogenheterna för varje berörd 
administrativ nivå.

Or. es

Ändringsförslag 225
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör koncentrera sitt stöd 
så att det bidrar på ett väsentligt vis till att 
unionens mål uppnås, i enlighet med 
särskilda nationella och regionala 

Medlemsstaterna bör koncentrera sitt stöd 
så att det bidrar på ett väsentligt vis till att 
unionens mål uppnås, i enlighet med 
särskilda nationella och regionala behov 
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utvecklingsbehov. Förhandsvillkor bör 
fastställas, så att de nödvändiga 
ramvillkoren för en effektiv användning av 
unionens stöd är på plats. Kommissionen 
bör bedöma om dessa förhandsvillkor är 
uppfyllda i samband med att den bedömer 
partnerskapsavtalen och programmen. I de 
fall då ett förhandsvillkor inte uppfylls bör 
kommissionen ha befogenhet att ställa in 
utbetalningarna till programmet.

för hållbar utveckling. Relevanta 
förhandsvillkor bör fastställas, så att de 
nödvändiga ramvillkoren för en effektiv 
användning av unionens stöd är på plats. 
Kommissionen bör bedöma om dessa 
förhandsvillkor är uppfyllda i samband 
med att den bedömer partnerskapsavtalen 
och programmen. I de fall då ett 
förhandsvillkor inte uppfylls bör 
kommissionen ha befogenhet att ställa in 
utbetalningarna till programmet.

Or. en

Ändringsförslag 226
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) En resultatram bör fastställas för varje 
program, i syfte att övervaka 
måluppfyllelsen för varje program under 
programperioden. Kommissionen bör 
genomföra en resultatöversyn i samarbete 
med medlemsstaterna 2017 och 2019. En 
resultatreserv bör avsättas och anslås 
under 2019 i de fall då delmålen i 
resultatramen uppnåtts. Det bör inte 
finnas någon resultatreserv för program 
inom målet Europeiskt territoriellt 
samarbete, eftersom dessa program är av 
olika typ och omfattar flera olika länder. I 
de fall då man är långt ifrån målen och 
delmålen bör kommissionen kunna ställa in 
betalningarna till programmet eller, vid 
programperiodens slut, tillämpa finansiella 
korrigeringar för att inte unionens budget 
ska användas på ett slösaktigt eller 
ineffektivt sätt.

(18) En resultatram bör fastställas för varje 
program, i syfte att övervaka 
måluppfyllelsen för varje program under 
programperioden. Kommissionen bör 
genomföra en resultatöversyn i samarbete 
med medlemsstaterna 2017 och 2019. I de 
fall då man är långt ifrån målen och 
delmålen bör kommissionen kunna ställa in 
betalningarna till programmet eller, vid 
programperiodens slut, tillämpa finansiella 
korrigeringar för att inte unionens budget 
ska användas på ett slösaktigt eller 
ineffektivt sätt.

Or. de
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Ändringsförslag 227
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) En resultatram bör fastställas för 
varje program, i syfte att övervaka 
måluppfyllelsen för varje program 
under programperioden. Kommissionen 
bör genomföra en resultatöversyn i 
samarbete med medlemsstaterna 2017 
och 2019. En resultatreserv bör avsättas 
och anslås under 2019 i de fall då 
delmålen i resultatramen uppnåtts. Det 
bör inte finnas någon resultatreserv för 
program inom målet Europeiskt 
territoriellt samarbete, eftersom dessa 
program är av olika typ och omfattar 
flera olika länder. I de fall då man är 
långt ifrån målen och delmålen bör 
kommissionen kunna ställa in 
betalningarna till programmet eller, vid 
programperiodens slut, tillämpa 
finansiella korrigeringar för att inte 
unionens budget ska användas på ett 
slösaktigt eller ineffektivt sätt.

(18) En resultatram bör fastställas för 
varje program, i syfte att övervaka 
måluppfyllelsen för varje program 
under programperioden. Kommissionen 
bör genomföra en resultatöversyn i 
samarbete med medlemsstaterna 2017 
och 2019. En resultatreserv bör avsättas 
och anslås under 2019 i de fall då 
delmålen i resultatramen uppnåtts. Det 
bör inte finnas någon resultatreserv för 
program inom målet Europeiskt 
territoriellt samarbete, eftersom dessa 
program är av olika typ och omfattar 
flera olika länder. I de fall då man är 
långt ifrån målen och delmålen bör 
kommissionen kunna ställa in 
betalningarna till programmet eller, vid 
programperiodens slut, tillämpa 
finansiella korrigeringar för att inte 
unionens budget ska användas på ett 
slösaktigt eller ineffektivt sätt. Om dessa 
korrigeringar eller inställda betalningar 
berör en medlemsstat som har drabbats 
eller hotas av allvarliga problem med sin 
finansiella stabilitet bör medlen på 
medlemsstatens begäran kunna göras 
tillgängliga för medlemsstaten i ett särskilt 
tillväxtprogram under kommissionens 
förvaltning. Detta ska ske på grundval av 
de berörda programmen, men med hänsyn 
till de prioriteringar som har den högsta 
ekonomiska effektiviteten. Syftet med denna 
mekanism är att inte förvärra den 
ekonomiskt ansträngda situationen 
ytterligare.

Or. de
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Ändringsförslag 228
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En resultatram bör fastställas för varje 
program, i syfte att övervaka 
måluppfyllelsen för varje program under 
programperioden. Kommissionen bör 
genomföra en resultatöversyn i samarbete 
med medlemsstaterna 2017 och 2019. En 
resultatreserv bör avsättas och anslås 
under 2019 i de fall då delmålen i 
resultatramen uppnåtts.  Det bör inte 
finnas någon resultatreserv för program 
inom målet Europeiskt territoriellt 
samarbete, eftersom dessa program är av 
olika typ och omfattar flera olika länder. I 
de fall då man är långt ifrån målen och 
delmålen bör kommissionen kunna ställa 
in betalningarna till programmet eller, vid 
programperiodens slut, tillämpa 
finansiella korrigeringar för att inte 
unionens budget ska användas på ett 
slösaktigt eller ineffektivt sätt.

En resultatram bör fastställas för varje 
program, i syfte att övervaka 
måluppfyllelsen för varje program under 
programperioden. Kommissionen bör 
genomföra en resultatöversyn i samarbete 
med medlemsstaterna 2017 och 2019.

Or. en

Ändringsförslag 229
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Guido Milana, Francesco De 
Angelis, Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) En resultatram bör fastställas för varje 
program, i syfte att övervaka 
måluppfyllelsen för varje program under 
programperioden. Kommissionen bör 
genomföra en resultatöversyn i samarbete 
med medlemsstaterna 2017 och 2019. En 

(18) En resultatram bör fastställas för varje 
program, i syfte att övervaka 
måluppfyllelsen för varje program under 
programperioden. Kommissionen bör 
genomföra en resultatöversyn i samarbete 
med medlemsstaterna 2017 och 2019. I de 



AM\903190SV.doc 43/176 PE489.656v01-00

SV

resultatreserv bör avsättas och anslås 
under 2019 i de fall då delmålen i 
resultatramen uppnåtts. Det bör inte 
finnas någon resultatreserv för program 
inom målet Europeiskt territoriellt 
samarbete, eftersom dessa program är av 
olika typ och omfattar flera olika länder. I 
de fall då man är långt ifrån målen och 
delmålen bör kommissionen kunna ställa in 
betalningarna till programmet eller, vid 
programperiodens slut, tillämpa finansiella 
korrigeringar för att inte unionens budget 
ska användas på ett slösaktigt eller 
ineffektivt sätt.

fall då man är långt ifrån målen och 
delmålen bör kommissionen kunna ställa in 
åtagandena gentemot programmet eller, 
vid programperiodens slut, tillämpa 
finansiella korrigeringar för att inte 
unionens budget ska användas på ett 
slösaktigt eller ineffektivt sätt.

Or. it

Motivering

Att ställa in betalningarna under en ekonomisk kris skulle kunna göra allt för stor skada, 
särskilt i regioner med bristande absorptionsförmåga

Ändringsförslag 230
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En resultatram bör fastställas för varje 
program, i syfte att övervaka 
måluppfyllelsen för varje program under 
programperioden. Kommissionen bör 
genomföra en resultatöversyn i samarbete 
med medlemsstaterna 2017 och 2019. En 
resultatreserv bör avsättas och anslås under 
2019 i de fall då delmålen i resultatramen 
uppnåtts.  Det bör inte finnas någon 
resultatreserv för program inom målet 
Europeiskt territoriellt samarbete, eftersom
dessa program är av olika typ och omfattar 
flera olika länder. I de fall då man är långt 
ifrån målen och delmålen bör 

En resultatram bör fastställas för varje 
program, i syfte att övervaka 
måluppfyllelsen för varje program under 
programperioden. Kommissionen bör 
genomföra en resultatöversyn i samarbete 
med medlemsstaterna 2017 och 2019. En 
resultatreserv bör avsättas och anslås under 
2019 i de fall då delmålen i resultatramen 
uppnåtts.  Kommissionen ska tilldela varje 
medlemsstat en andel av dess 
resultatreserv som motsvarar andelen 
framgångsrika program i medlemsstatens
totala tilldelning. Därvid ska 
kommissionen vederbörligen ta hänsyn 
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kommissionen kunna ställa in 
betalningarna till programmet eller, vid 
programperiodens slut, tillämpa 
finansiella korrigeringar för att inte 
unionens budget ska användas på ett 
slösaktigt eller ineffektivt sätt.

till om oförutsägbara faktorer som det 
berörda programmet inte kunde ha 
inflytande över har orsakat 
misslyckanden med att uppnå delmål. 
Medlemsstaterna fördela resultatreserven 
lika till alla program som har uppnått 
sina delmål. Det bör inte finnas någon 
resultatreserv för program inom målet 
Europeiskt territoriellt samarbete, eftersom 
dessa program är av olika typ och omfattar 
flera olika länder.

Or. en

Ändringsförslag 231
María Irigoyen Pérez

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) En resultatram bör fastställas för varje 
program, i syfte att övervaka 
måluppfyllelsen för varje program under 
programperioden. Kommissionen bör 
genomföra en resultatöversyn i samarbete 
med medlemsstaterna 2017 och 2019. En 
resultatreserv bör avsättas och anslås under 
2019 i de fall då delmålen i resultatramen 
uppnåtts. Det bör inte finnas någon 
resultatreserv för program inom målet 
Europeiskt territoriellt samarbete, eftersom 
dessa program är av olika typ och omfattar 
flera olika länder. I de fall då man är långt 
ifrån målen och delmålen bör 
kommissionen kunna ställa in 
betalningarna till programmet eller, vid 
programperiodens slut, tillämpa 
finansiella korrigeringar för att inte 
unionens budget ska användas på ett 
slösaktigt eller ineffektivt sätt.

(18) En resultatram bör fastställas för varje 
program, i syfte att övervaka 
måluppfyllelsen för varje program under 
programperioden. Kommissionen bör 
genomföra en resultatöversyn i samarbete 
med de medlemsstater som så önskar 2017 
och 2019. En resultatreserv bör avsättas 
och anslås under 2019 i de fall då delmålen 
i resultatramen uppnåtts. Det bör inte 
finnas någon resultatreserv för program 
inom målet Europeiskt territoriellt 
samarbete, eftersom dessa program är av 
olika typ och omfattar flera olika länder.

Or. es
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Motivering

Systemet för resultatöversyn bör baseras på positiva incitament och inte på överföring av 
medel till de program som uppvisar bäst resultat. Genom frivilligt deltagande undviks att man 
låser sig vid mål som är lätta att uppnå och som följaktligen har liten effekt.

Ändringsförslag 232
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) En resultatram bör fastställas för varje 
program, i syfte att övervaka 
måluppfyllelsen för varje program under 
programperioden. Kommissionen bör 
genomföra en resultatöversyn i samarbete 
med medlemsstaterna 2017 och 2019. En 
resultatreserv bör avsättas och anslås 
under 2019 i de fall då delmålen i 
resultatramen uppnåtts. Det bör inte 
finnas någon resultatreserv för program 
inom målet Europeiskt territoriellt 
samarbete, eftersom dessa program är av 
olika typ och omfattar flera olika länder. I 
de fall då man är långt ifrån målen och 
delmålen bör kommissionen kunna ställa 
in betalningarna till programmet eller, vid 
programperiodens slut, tillämpa 
finansiella korrigeringar för att inte 
unionens budget ska användas på ett 
slösaktigt eller ineffektivt sätt.

(18) En resultatram bör fastställas för varje 
program, i syfte att övervaka 
måluppfyllelsen för varje program under 
programperioden.

Or. es

Ändringsförslag 233
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 18
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) En resultatram bör fastställas för varje 
program, i syfte att övervaka 
måluppfyllelsen för varje program under 
programperioden. Kommissionen bör 
genomföra en resultatöversyn i samarbete 
med medlemsstaterna 2017 och 2019. En 
resultatreserv bör avsättas och anslås 
under 2019 i de fall då delmålen i 
resultatramen uppnåtts. Det bör inte 
finnas någon resultatreserv för program 
inom målet Europeiskt territoriellt 
samarbete, eftersom dessa program är av 
olika typ och omfattar flera olika länder. I 
de fall då man är långt ifrån målen och 
delmålen bör kommissionen kunna ställa 
in betalningarna till programmet eller, vid 
programperiodens slut, tillämpa 
finansiella korrigeringar för att inte 
unionens budget ska användas på ett 
slösaktigt eller ineffektivt sätt.

(18) En resultatram bör fastställas för varje 
program, i syfte att övervaka 
måluppfyllelsen för varje program under 
programperioden. Kommissionen bör 
genomföra en resultatöversyn i samarbete 
med medlemsstaterna 2017 och 2019. En 
flexibilitetsreserv som grundas på 
återtagna anslag bör planeras för 
programperioden.

Or. fr

Ändringsförslag 234
Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En resultatram bör fastställas för varje 
program, i syfte att övervaka 
måluppfyllelsen för varje program under 
programperioden. Kommissionen bör 
genomföra en resultatöversyn i samarbete 
med medlemsstaterna 2017 och 2019. En 
resultatreserv bör avsättas och anslås under 
2019 i de fall då delmålen i resultatramen 
uppnåtts.  Det bör inte finnas någon 
resultatreserv för program inom målet 
Europeiskt territoriellt samarbete, eftersom 
dessa program är av olika typ och omfattar 

En resultatram bör fastställas för varje 
program, i syfte att övervaka 
måluppfyllelsen för varje program under 
programperioden. Kommissionen bör 
genomföra en nationell resultatöversyn i 
samarbete med medlemsstaterna 2017 och 
2019. En resultatreserv bör avsättas och 
anslås under 2019 i de fall då delmålen i 
resultatramen uppnåtts.  Det bör inte finnas 
någon resultatreserv för program inom 
målet Europeiskt territoriellt samarbete, 
eftersom dessa program är av olika typ och 
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flera olika länder. I de fall då man är långt 
ifrån målen och delmålen bör 
kommissionen kunna ställa in 
betalningarna till programmet eller, vid 
programperiodens slut, tillämpa 
finansiella korrigeringar för att inte 
unionens budget ska användas på ett 
slösaktigt eller ineffektivt sätt.

omfattar flera olika länder. .

Or. en

Ändringsförslag 235
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Genom att skapa en närmare 
koppling mellan 
sammanhållningspolitiken och unionens 
ekonomiska styrning kan man säkerställa 
att genomslagskraften för GSR-fondernas 
utgifter stöds av en sund ekonomisk 
politik och att GSR-fonderna kan styras 
om för att hantera ekonomiska problem i 
ett land, om det skulle behövas. Denna 
process måste genomföras gradvis och 
inledas med ändringar av 
partnerskapsavtalet och av programmen 
för att stödja rådets rekommendationer 
om att åtgärda makroekonomiska 
obalanser och sociala och ekonomiska 
problem. Om en medlemsstat, trots ökad 
användning av GSR-medel, misslyckas 
med att vidta effektiva åtgärder i samband 
med processen med ekonomisk styrning, 
bör kommissionen ha rätt att helt eller 
delvis ställa in betalningar och 
åtaganden. Beslut om inställande bör 
vara proportionella och effektiva samt ta 
hänsyn till de enskilda programmens 
effekter på den ekonomiska och sociala 
situationen i den berörda medlemsstaten 
och tidigare ändringar i 

utgår
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partnerskapsavtalet. När kommissionen 
fattar beslut om inställande bör den följa 
principen om likabehandling av 
medlemsstaterna och särskilt beakta hur 
inställandet påverkar den berörda 
medlemsstatens ekonomi. Upphävandena 
ska ställas in och medlen göras 
tillgängliga igen så snart medlemsstaten 
vidtar nödvändiga åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 236
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Genom att skapa en närmare 
koppling mellan 
sammanhållningspolitiken och unionens 
ekonomiska styrning kan man säkerställa 
att genomslagskraften för GSR-fondernas 
utgifter stöds av en sund ekonomisk 
politik och att GSR-fonderna kan styras 
om för att hantera ekonomiska problem i 
ett land, om det skulle behövas. Denna 
process måste genomföras gradvis och 
inledas med ändringar av 
partnerskapsavtalet och av programmen 
för att stödja rådets rekommendationer 
om att åtgärda makroekonomiska 
obalanser och sociala och ekonomiska 
problem. Om en medlemsstat, trots ökad 
användning av GSR-medel, misslyckas 
med att vidta effektiva åtgärder i samband 
med processen med ekonomisk styrning, 
bör kommissionen ha rätt att helt eller 
delvis ställa in betalningar och 
åtaganden. Beslut om inställande bör 
vara proportionella och effektiva samt ta 
hänsyn till de enskilda programmens 
effekter på den ekonomiska och sociala 

utgår
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situationen i den berörda medlemsstaten 
och tidigare ändringar i 
partnerskapsavtalet. När kommissionen 
fattar beslut om inställande bör den följa 
principen om likabehandling av 
medlemsstaterna och särskilt beakta hur 
inställandet påverkar den berörda 
medlemsstatens ekonomi. Upphävandena 
ska ställas in och medlen göras 
tillgängliga igen så snart medlemsstaten 
vidtar nödvändiga åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 237
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Genom att skapa en närmare 
koppling mellan 
sammanhållningspolitiken och unionens 
ekonomiska styrning kan man säkerställa 
att genomslagskraften för GSR-fondernas 
utgifter stöds av en sund ekonomisk 
politik och att GSR-fonderna kan styras 
om för att hantera ekonomiska problem i 
ett land, om det skulle behövas. Denna 
process måste genomföras gradvis och 
inledas med ändringar av 
partnerskapsavtalet och av programmen 
för att stödja rådets rekommendationer 
om att åtgärda makroekonomiska 
obalanser och sociala och ekonomiska 
problem. Om en medlemsstat, trots ökad 
användning av GSR-medel, misslyckas 
med att vidta effektiva åtgärder i samband 
med processen med ekonomisk styrning, 
bör kommissionen ha rätt att helt eller 
delvis ställa in betalningar och 
åtaganden. Beslut om inställande bör 
vara proportionella och effektiva samt ta 
hänsyn till de enskilda programmens 

utgår
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effekter på den ekonomiska och sociala 
situationen i den berörda medlemsstaten 
och tidigare ändringar i 
partnerskapsavtalet. När kommissionen 
fattar beslut om inställande bör den följa 
principen om likabehandling av 
medlemsstaterna och särskilt beakta hur 
inställandet påverkar den berörda 
medlemsstatens ekonomi. Upphävandena 
ska ställas in och medlen göras 
tillgängliga igen så snart medlemsstaten 
vidtar nödvändiga åtgärder.

Or. fr

Ändringsförslag 238
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Michael Theurer

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Genom att skapa en närmare 
koppling mellan 
sammanhållningspolitiken och unionens 
ekonomiska styrning kan man 
säkerställa att genomslagskraften för 
GSR-fondernas utgifter stöds av en sund 
ekonomisk politik och att GSR-fonderna 
kan styras om för att hantera 
ekonomiska problem i ett land, om det 
skulle behövas. Denna process måste 
genomföras gradvis och inledas med 
ändringar av partnerskapsavtalet och av 
programmen för att stödja rådets 
rekommendationer om att åtgärda 
makroekonomiska obalanser och sociala 
och ekonomiska problem. Om en 
medlemsstat, trots ökad användning av 
GSR-medel, misslyckas med att vidta 
effektiva åtgärder i samband med 
processen med ekonomisk styrning, bör 
kommissionen ha rätt att helt eller delvis 
ställa in betalningar och åtaganden. 
Beslut om inställande bör vara 

(19) Genom att skapa en närmare 
koppling mellan 
sammanhållningspolitiken och unionens 
ekonomiska styrning kan man 
säkerställa att genomslagskraften för 
GSR-fondernas utgifter stöds av en sund 
ekonomisk politik och att GSR-fonderna 
kan styras om för att hantera 
ekonomiska problem i ett land, om det 
skulle behövas. Denna process måste 
genomföras gradvis och inledas med 
ändringar av partnerskapsavtalet och av 
programmen för att stödja rådets 
rekommendationer om att åtgärda 
makroekonomiska obalanser och sociala 
och ekonomiska problem. Om en 
medlemsstat, trots ökad användning av 
GSR-medel, misslyckas med att vidta 
effektiva åtgärder i samband med 
processen med ekonomisk styrning, bör 
kommissionen ha rätt att helt eller delvis 
ställa in betalningar och åtaganden. 
Beslut om inställande bör vara 
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proportionella och effektiva samt ta 
hänsyn till de enskilda programmens 
effekter på den ekonomiska och sociala 
situationen i den berörda medlemsstaten 
och tidigare ändringar i 
partnerskapsavtalet. När kommissionen 
fattar beslut om inställande bör den 
följa principen om likabehandling av 
medlemsstaterna och särskilt beakta hur 
inställandet påverkar den berörda 
medlemsstatens ekonomi. 
Upphävandena ska ställas in och medlen 
göras tillgängliga igen så snart 
medlemsstaten vidtar nödvändiga 
åtgärder.

proportionella och effektiva samt ta 
hänsyn till de enskilda programmens 
effekter på den ekonomiska och sociala 
situationen i den berörda medlemsstaten 
och tidigare ändringar i 
partnerskapsavtalet. När kommissionen 
fattar beslut om inställande bör den 
följa principen om likabehandling av 
medlemsstaterna och särskilt beakta hur 
inställandet påverkar den berörda 
medlemsstatens ekonomi. 
Upphävandena ska ställas in och medlen 
göras tillgängliga igen så snart 
medlemsstaten vidtar nödvändiga 
åtgärder. Om en medlemsstat inte har 
vidtagit tillräckliga åtgärder under en 
längre tidsperiod än tre månader bör 
kommissionen under kontrollerade former 
göra de inställda betalningarna eller 
åtagandena tillgängliga i ett program som 
den själv förvaltar. Detta program ska 
vara inriktat på prioriteringar som höjer 
tillväxten mest, till exempel infrastruktur 
med näringslivsanknytning, för att 
förhindra att det regionala näringslivet och 
den sociala situationen drabbas 
ytterligare.

Or. de

Ändringsförslag 239
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Genom att skapa en närmare koppling 
mellan sammanhållningspolitiken och 
unionens ekonomiska styrning kan man 
säkerställa att genomslagskraften för GSR-
fondernas utgifter stöds av en sund 
ekonomisk politik och att GSR-fonderna
kan styras om för att hantera ekonomiska 
problem i ett land, om det skulle behövas. 

Genom att skapa en närmare koppling 
mellan sammanhållningspolitiken och 
unionens ekonomiska styrning kan man 
säkerställa att genomslagskraften för 
utgifterna under fonderna som omfattas 
av grundförordningen stöds av en sund 
ekonomisk politik och att fonderna som 
omfattas av grundförordningen kan styras 
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Denna process måste genomföras gradvis 
och inledas med ändringar av 
partnerskapsavtalet och av programmen för 
att stödja rådets rekommendationer om att 
åtgärda makroekonomiska obalanser och 
sociala och ekonomiska problem. Om en 
medlemsstat, trots ökad användning av 
GSR-medel, misslyckas med att vidta 
effektiva åtgärder i samband med 
processen med ekonomisk styrning, bör 
kommissionen ha rätt att helt eller delvis 
ställa in betalningar och åtaganden. 
Beslut om inställande bör vara 
proportionella och effektiva samt ta 
hänsyn till de enskilda programmens 
effekter på den ekonomiska och sociala 
situationen i den berörda medlemsstaten 
och tidigare ändringar i 
partnerskapsavtalet. När kommissionen 
fattar beslut om inställande bör den följa 
principen om likabehandling av 
medlemsstaterna och särskilt beakta hur 
inställandet påverkar den berörda 
medlemsstatens ekonomi. Upphävandena 
ska ställas in och medlen göras 
tillgängliga igen så snart medlemsstaten 
vidtar nödvändiga åtgärder.

om för att hantera ekonomiska problem i 
ett land, om det skulle behövas. Denna 
process måste genomföras gradvis och 
inledas med ändringar av 
partnerskapsavtalet och av programmen för 
att stödja rådets rekommendationer om att 
åtgärda makroekonomiska obalanser och 
sociala och ekonomiska problem.

Or. en

Ändringsförslag 240
María Irigoyen Pérez

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Genom att skapa en närmare koppling 
mellan sammanhållningspolitiken och 
unionens ekonomiska styrning kan man 
säkerställa att genomslagskraften för GSR-
fondernas utgifter stöds av en sund 
ekonomisk politik och att GSR-fonderna 
kan styras om för att hantera ekonomiska 
problem i ett land, om det skulle behövas. 

(19) Genom att skapa en närmare koppling 
mellan sammanhållningspolitiken och 
unionens ekonomiska styrning kan man 
säkerställa att genomslagskraften för GSR-
fondernas utgifter stöds av en sund 
ekonomisk politik och att GSR-fonderna 
kan styras om för att hantera ekonomiska 
problem i ett land, om det skulle behövas. 
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Denna process måste genomföras gradvis 
och inledas med ändringar av 
partnerskapsavtalet och av programmen för 
att stödja rådets rekommendationer om att 
åtgärda makroekonomiska obalanser och 
sociala och ekonomiska problem. Om en 
medlemsstat, trots ökad användning av 
GSR-medel, misslyckas med att vidta 
effektiva åtgärder i samband med 
processen med ekonomisk styrning, bör 
kommissionen ha rätt att helt eller delvis 
ställa in betalningar och åtaganden. 
Beslut om inställande bör vara 
proportionella och effektiva samt ta 
hänsyn till de enskilda programmens 
effekter på den ekonomiska och sociala 
situationen i den berörda medlemsstaten 
och tidigare ändringar i 
partnerskapsavtalet. När kommissionen 
fattar beslut om inställande bör den följa 
principen om likabehandling av 
medlemsstaterna och särskilt beakta hur 
inställandet påverkar den berörda 
medlemsstatens ekonomi. Upphävandena 
ska ställas in och medlen göras 
tillgängliga igen så snart medlemsstaten 
vidtar nödvändiga åtgärder.

Denna process måste genomföras gradvis 
och inledas med ändringar av 
partnerskapsavtalet och av programmen för 
att stödja rådets rekommendationer om att 
åtgärda makroekonomiska obalanser och 
sociala och ekonomiska problem.

Or. es

Motivering

Möjligheten att ställa in utbetalningarna med hänvisning till ekonomisk-politiska skäl är 
asymetrisk och innebär att regioner bestraffas för att rekommendationerna för styrning av 
ekonomin inte följs på nationell nivå. Dessutom innebär det att sammanhållningspolitikens 
instrument används i andra syften än de ursprungligen avsedda och på så vis avviker man 
från dess mål.

Ändringsförslag 241
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 19
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Genom att skapa en närmare koppling 
mellan sammanhållningspolitiken och 
unionens ekonomiska styrning kan man 
säkerställa att genomslagskraften för GSR-
fondernas utgifter stöds av en sund 
ekonomisk politik och att GSR-fonderna 
kan styras om för att hantera ekonomiska 
problem i ett land, om det skulle behövas. 
Denna process måste genomföras gradvis 
och inledas med ändringar av 
partnerskapsavtalet och av programmen för 
att stödja rådets rekommendationer om att 
åtgärda makroekonomiska obalanser och 
sociala och ekonomiska problem. Om en 
medlemsstat, trots ökad användning av 
GSR-medel, misslyckas med att vidta 
effektiva åtgärder i samband med 
processen med ekonomisk styrning, bör 
kommissionen ha rätt att helt eller delvis 
ställa in betalningar och åtaganden. 
Beslut om inställande bör vara 
proportionella och effektiva samt ta 
hänsyn till de enskilda programmens 
effekter på den ekonomiska och sociala 
situationen i den berörda medlemsstaten 
och tidigare ändringar i 
partnerskapsavtalet. När kommissionen 
fattar beslut om inställande bör den följa 
principen om likabehandling av 
medlemsstaterna och särskilt beakta hur 
inställandet påverkar den berörda 
medlemsstatens ekonomi. Upphävandena 
ska ställas in och medlen göras 
tillgängliga igen så snart medlemsstaten 
vidtar nödvändiga åtgärder.

(19) Genom att skapa en närmare koppling 
mellan sammanhållningspolitiken och 
unionens ekonomiska styrning kan man 
säkerställa att genomslagskraften för GSR-
fondernas utgifter stöds av en sund 
ekonomisk politik och att GSR-fonderna 
kan styras om för att hantera ekonomiska 
problem i ett land, om det skulle behövas. 
Denna process måste genomföras gradvis 
och inledas med ändringar av 
partnerskapsavtalet och av programmen för 
att stödja rådets rekommendationer om att 
åtgärda makroekonomiska obalanser och 
sociala och ekonomiska problem.

Or. pt

Ändringsförslag 242
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Skäl 19
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Genom att skapa en närmare koppling 
mellan sammanhållningspolitiken och 
unionens ekonomiska styrning kan man 
säkerställa att genomslagskraften för GSR-
fondernas utgifter stöds av en sund 
ekonomisk politik och att GSR-fonderna 
kan styras om för att hantera ekonomiska 
problem i ett land, om det skulle behövas. 
Denna process måste genomföras gradvis 
och inledas med ändringar av 
partnerskapsavtalet och av programmen för 
att stödja rådets rekommendationer om att 
åtgärda makroekonomiska obalanser och 
sociala och ekonomiska problem. Om en 
medlemsstat, trots ökad användning av 
GSR-medel, misslyckas med att vidta 
effektiva åtgärder i samband med 
processen med ekonomisk styrning, bör 
kommissionen ha rätt att helt eller delvis 
ställa in betalningar och åtaganden. 
Beslut om inställande bör vara 
proportionella och effektiva samt ta 
hänsyn till de enskilda programmens 
effekter på den ekonomiska och sociala 
situationen i den berörda medlemsstaten 
och tidigare ändringar i 
partnerskapsavtalet. När kommissionen 
fattar beslut om inställande bör den följa 
principen om likabehandling av 
medlemsstaterna och särskilt beakta hur 
inställandet påverkar den berörda 
medlemsstatens ekonomi. Upphävandena 
ska ställas in och medlen göras 
tillgängliga igen så snart medlemsstaten 
vidtar nödvändiga åtgärder.

(19) Genom att skapa en närmare koppling 
mellan sammanhållningspolitiken och 
unionens ekonomiska styrning kan man 
säkerställa att genomslagskraften för GSR-
fondernas utgifter stöds av en sund 
ekonomisk politik och att GSR-fonderna 
kan styras om för att hantera ekonomiska 
problem i ett land, om det skulle behövas. 
Denna process kan medföra ändringar av 
partnerskapsavtalet och av programmen för 
att stödja rådets rekommendationer om att 
åtgärda makroekonomiska obalanser och 
sociala och ekonomiska problem.

Or. es

Motivering

Ett beaktandeled förefaller inte vara det lämpligaste stället för att så pass uttömmande 
reglera detta slags frågor.
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Ändringsförslag 243
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Genom att skapa en närmare koppling 
mellan sammanhållningspolitiken och 
unionens ekonomiska styrning kan man 
säkerställa att genomslagskraften för 
GSR-fondernas utgifter stöds av en sund
ekonomisk politik och att GSR-fonderna 
kan styras om för att hantera ekonomiska 
problem i ett land, om det skulle behövas. 
Denna process måste genomföras gradvis 
och inledas med ändringar av 
partnerskapsavtalet och av programmen för 
att stödja rådets rekommendationer om att 
åtgärda makroekonomiska obalanser och 
sociala och ekonomiska problem. Om en 
medlemsstat, trots ökad användning av 
GSR-medel, misslyckas med att vidta 
effektiva åtgärder i samband med 
processen med ekonomisk styrning, bör 
kommissionen ha rätt att helt eller delvis
ställa in betalningar och åtaganden. 
Beslut om inställande bör vara 
proportionella och effektiva samt ta 
hänsyn till de enskilda programmens 
effekter på den ekonomiska och sociala 
situationen i den berörda medlemsstaten 
och tidigare ändringar i 
partnerskapsavtalet. När kommissionen 
fattar beslut om inställande bör den följa 
principen om likabehandling av 
medlemsstaterna och särskilt beakta hur 
inställandet påverkar den berörda 
medlemsstatens ekonomi. Upphävandena 
ska ställas in och medlen göras 
tillgängliga igen så snart medlemsstaten 
vidtar nödvändiga åtgärder.

(19) Genom att skapa en närmare koppling 
mellan sammanhållningspolitiken och 
unionens ekonomiska och sociala styrning 
kan man förbättra genomslagskraften för 
GSR-fondernas utgifter med hjälp av en 
intelligent, inkluderande och hållbar 
ekonomisk och social politik. Det är 
viktigt att GSR-fonderna kan styras om för 
att hantera ekonomiska problem i ett land, 
om det skulle behövas. Denna process 
måste genomföras gradvis och inledas med 
ändringar av partnerskapsavtalet och av 
programmen för att stödja rådets 
rekommendationer om att åtgärda 
makroekonomiska obalanser och sociala 
och ekonomiska problem.

Or. fr
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Ändringsförslag 244
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul, Michael Theurer

Förslag till förordning
Skäl 19 a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19 a) På grundval av de medel som 
frigörs genom korrigeringar och 
uppskjutna betalningar från 
strukturfonderna och 
sammanhållningsfonden bör kommissionen 
på begäran av den berörda medlemsstaten 
anta ett ad hoc-beslut om de föreskrifter 
och villkor som gäller för detta program.

Or. de

Ändringsförslag 245
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att fokusera på unionens strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla bör 
gemensamma inslag fastställas för alla 
program.  För att programbestämmelserna 
för GSR-fonderna ska vara enhetliga bör 
förfarandena för antagande och ändring av 
programmen samordnas. 
Programplaneringen bör syfta till 
överensstämmelse med den gemensamma 
strategiska ramen och partnerskapsavtalet 
samt till samordning mellan GSR-
fonderna, både dem emellan och med andra 
befintliga finansieringsorgan och 
Europeiska investeringsbanken (EIB).

För att fokusera på förverkligandet av 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och på unionens strategi 
för smart och hållbar tillväxt för alla bör 
gemensamma inslag fastställas för alla 
program.  För att programbestämmelserna 
för GSR-fonderna ska vara enhetliga bör 
förfarandena för antagande och ändring av 
programmen samordnas. 
Programplaneringen bör syfta till 
överensstämmelse med den gemensamma 
strategiska ramen och partnerskapsavtalet 
samt till samordning mellan GSR-
fonderna, både dem emellan och med andra 
befintliga finansieringsorgan och 
Europeiska investeringsbanken (EIB).

Or. en
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Ändringsförslag 246
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom fördraget har territoriell 
sammanhållning lagts till målen
ekonomisk och social sammanhållning, och 
det är därför nödvändigt att ta upp den roll 
som spelas av städer, funktionella 
geografiska områden och subregionala 
områden med särskilda geografiska eller 
demografiska problem. För att bättre ta 
vara på lokal potential är det nödvändigt 
att stärka och underlätta inslaget av lokalt 
ledd utveckling genom att fastställa 
gemensamma regler och nära 
samordning för alla GSR-fonder. En 
viktig princip är att ge ansvaret för 
genomförandet av lokala 
utvecklingsstrategier till lokala 
aktionsgrupper, däribland befintliga 
Leader-grupper som representerar 
lokalsamhällets intressen.

Territoriell sammanhållning är enligt 
fördraget det viktigaste instrumentet för 
att uppnå ekonomisk och social 
sammanhållning, och det är därför 
nödvändigt att ta upp den roll som spelas 
av städer, stadsområden, funktionella 
geografiska områden och subregionala 
områden med särskilda geografiska eller 
demografiska problem. Därför bör den 
integrerade territoriella strategi som 
fastställs i artikel 99 i denna förordning 
vara det viktigaste verktyget för att nå en 
framgångsrik hållbar utveckling för 
sådana områden och att främja 
sysselsättning, social integration och 
välstånd för medborgare som lever i dessa 
områden.

Or. en

Ändringsförslag 247
László Surján

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom fördraget har territoriell 
sammanhållning lagts till målen ekonomisk 
och social sammanhållning, och det är 
därför nödvändigt att ta upp den roll som 
spelas av städer, funktionella geografiska 

Genom fördraget har territoriell 
sammanhållning lagts till målen ekonomisk 
och social sammanhållning, och det är 
därför nödvändigt att ta upp den roll som 
spelas av städer, funktionella geografiska 
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områden och subregionala områden med 
särskilda geografiska eller demografiska 
problem. För att bättre ta vara på lokal 
potential är det nödvändigt att stärka och 
underlätta inslaget av lokalt ledd 
utveckling genom att fastställa 
gemensamma regler och nära samordning 
för alla GSR-fonder. En viktig princip är 
att ge ansvaret för genomförandet av lokala 
utvecklingsstrategier till lokala 
aktionsgrupper, däribland befintliga 
Leader-grupper som representerar 
lokalsamhällets intressen.

områden och subregionala områden med 
särskilda geografiska eller demografiska 
problem, däribland spänningar mellan 
etniska grupper. För att bättre ta vara på 
lokal potential är det nödvändigt att stärka 
och underlätta inslaget av lokalt ledd 
utveckling genom att fastställa 
gemensamma regler och nära samordning 
för alla GSR-fonder. 
Kapacitetsuppbyggnad för de lokala 
aktörerna ytterst viktigt.  En viktig princip 
är att ge ansvaret för genomförandet av 
lokala utvecklingsstrategier till lokala 
aktionsgrupper, däribland befintliga 
Leader-grupper som representerar 
lokalsamhällets intressen.

Or. en

Ändringsförslag 248
Richard Seeber

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Genom fördraget har territoriell 
sammanhållning lagts till målen 
ekonomisk och social sammanhållning, 
och det är därför nödvändigt att ta upp 
den roll som spelas av städer, 
funktionella geografiska områden och 
subregionala områden med särskilda 
geografiska eller demografiska problem. 
För att bättre ta vara på lokal potential 
är det nödvändigt att stärka och 
underlätta inslaget av lokalt ledd 
utveckling genom att fastställa 
gemensamma regler och nära 
samordning för alla GSR-fonder. En 
viktig princip är att ge ansvaret för 
genomförandet av lokala 
utvecklingsstrategier till lokala 
aktionsgrupper som representerar 

(21) Genom fördraget har territoriell 
sammanhållning lagts till målen 
ekonomisk och social sammanhållning, 
och det är därför nödvändigt att ta upp 
den roll som spelas av städer, 
funktionella geografiska områden och 
subregionala områden, i synnerhet 
bergsområden, med särskilda geografiska 
eller demografiska problem. För att 
bättre ta vara på lokal potential är det 
nödvändigt att stärka och underlätta 
inslaget av lokalt ledd utveckling genom 
att fastställa gemensamma regler och 
nära samordning för alla GSR-fonder. 
En viktig princip är att ge ansvaret för 
genomförandet av lokala 
utvecklingsstrategier till lokala 
aktionsgrupper som representerar 
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lokalsamhällets intressen. lokalsamhällets intressen.

Or. de

Motivering

Bergsområden står på grund av naturförhållandena inför särskilda utmaningar. De har 
många olika slags problem, som till exempel utflyttning och ekonomiska nackdelar. Därför 
finns här ett särskilt behov av ett integrerat tillvägagångssätt för stöd genom strukturfonder.

Ändringsförslag 249
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Skäl 21 a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att bättre ta vara på lokal potential är 
det nödvändigt att stärka och underlätta 
inslaget av lokalt ledd utveckling genom 
att fastställa gemensamma regler och 
nära samordning för alla GSR-fonder. En 
viktig princip är att ge ansvaret för 
genomförandet av lokala 
utvecklingsstrategier till lokala 
aktionsgrupper, däribland befintliga 
Leader-grupper som representerar 
lokalsamhällets intressen.

Or. en

Ändringsförslag 250
Richard Seeber

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Utvecklingen av nya makroregionala 
strategier, särskilt strategin för den 
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makroregion som alperna utgör, bör 
stödjas av Europeiska unionen.

Or. de

Motivering

Alpområdet står inför särskilda demografiska och naturbetingade utmaningar. 
Makroregioner är ett ändamålsenligt och användbart instrument för att möta dessa 
utmaningar på transnationell och gränsöverskridande nivå. Att låta alpområdet utgöra en 
makroregion skulle innebära stora fördelar för lokalbefolkningen.

Ändringsförslag 251
Mojca Kleva

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Finansieringsinstrumenten blir allt 
viktigare eftersom de har en 
hävstångseffekt på GSR-fonderna, 
eftersom de kombinerar olika slags 
offentliga och privata medel till stöd för 
politiska mål och eftersom revolverande 
finansieringsformer gör stödet hållbart på 
längre sikt.

Finansieringsinstrumenten blir allt 
viktigare eftersom de har en 
hävstångseffekt på medel som täcks av 
grundförordningen, eftersom de 
kombinerar olika slags offentliga och 
privata medel till stöd för politiska mål och 
eftersom deras förmåga att garantera en
revolverande ström av finansiella medel 
för strategiska investeringar till stöd för 
långsiktiga, hållbara investeringar och för 
att öka unionens tillväxtpotential. 

Or. en

Ändringsförslag 252
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Finansieringsinstrumenten blir allt Finansieringsinstrumenten blir allt 
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viktigare eftersom de har en 
hävstångseffekt på GSR-fonderna, 
eftersom de kombinerar olika slags 
offentliga och privata medel till stöd för 
politiska mål och eftersom revolverande 
finansieringsformer gör stödet hållbart på 
längre sikt.

viktigare eftersom de har en 
hävstångseffekt på CSF-fonderna, eftersom 
de kombinerar olika slags offentliga och 
privata medel till stöd för politiska mål och 
eftersom revolverande finansieringsformer 
gör stödet hållbart på längre sikt.
Möjligheten att bevilja bidrag måste alltid 
finnas kvar och de som är involverade i 
praktiken måste ansvara för att man 
använder den finansieringsform som är 
bäst lämpad för regionala behov.

Or. en

Ändringsförslag 253
Mojca Kleva

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Finansieringsinstrument med stöd från 
GSR-fonderna bör användas för att hantera 
specifika behov på marknaden på ett 
kostnadseffektivt sätt i enlighet med 
programmens mål, och bör inte tränga ut 
privat finansiering. Beslutet att finansiera 
stödåtgärder via finansieringsinstrumenten 
bör därför fattas på grundval av en 
förhandsbedömning. 

Finansieringsinstrument med stöd från 
medel som omfattas av 
grundförordningen bör användas för att 
hantera marknadsmisslyckanden eller 
icke-optimala investeringssituationer och 
därigenom ta itu med specifika behov på 
marknaden på ett kostnadseffektivt sätt i 
enlighet med programmens mål, och bör 
inte tränga ut privat finansiering. Beslutet 
att finansiera stödåtgärder via 
finansieringsinstrumenten bör därför fattas 
på grundval av en förhandsbedömning, 
som bör riktas direkt till lokala och 
regionala investeringsbehov och potential, 
identifiera eventuellt deltagande av den 
privata sektorn, bedöma det mervärde som 
är ett resultat av det aktuella instrumentet 
och därigenom se till att man skapar 
flexibla och effektiva lösningar för att 
möta de utvecklingsutmaningar som de 
europeiska regionerna står inför.

Or. en
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Ändringsförslag 254
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Finansieringsinstrument med stöd från 
GSR-fonderna bör användas för att hantera 
specifika behov på marknaden på ett 
kostnadseffektivt sätt i enlighet med 
programmens mål, och bör inte tränga ut 
privat finansiering. Beslutet att finansiera 
stödåtgärder via finansieringsinstrumenten 
bör därför fattas på grundval av en 
förhandsbedömning. 

Finansieringsinstrument med stöd från 
GSR-fonderna bör användas för att hantera 
specifika behov på marknaden på ett 
kostnadseffektivt sätt i enlighet med 
programmens mål, och bör inte tränga ut 
privat finansiering. Beslutet att finansiera 
stödåtgärder via finansieringsinstrumenten 
bör därför fattas på grundval av en 
förhandsbedömning och bli föremål för en 
demokratisk granskning på vederbörlig 
nivå. 

Or. en

Ändringsförslag 255
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Finansieringsinstrument med stöd från 
GSR-fonderna bör användas för att 
hantera särskilda behov på marknaden på 
ett kostnadseffektivt sätt, i enlighet med 
programmens mål, och bör inte tränga ut 
privat finansiering. Beslutet att finansiera 
stödåtgärder via finansieringsinstrumenten 
bör därför fattas på grundval av en 
förhandsbedömning.

(23) Finansieringsinstrument med stöd från 
GSR-fonderna bör användas för att reagera 
på behov och brister på marknaden på ett 
effektivt och vinstgivande sätt, i enlighet 
med programmens mål, och bör inte tränga 
ut privat finansiering. Beslutet att 
finansiera stödåtgärder via 
finansieringsinstrumenten bör därför fattas 
på grundval av en förhandsbedömning.

Or. es
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Ändringsförslag 256
Mojca Kleva

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Finansieringsinstrumenten bör utformas 
och tillämpas på ett sätt som uppmuntrar 
till ett avsevärt engagemang från privata 
investerare och finansinstitutioner med en 
lämplig riskfördelning.  För att vara 
tillräckligt attraktiva för den privata 
sektorn behöver finansieringsinstrumenten 
utformas och tillämpas flexibelt.  
Förvaltningsmyndigheterna bör därför 
besluta om hur man på lämpligaste sätt 
genomför finansieringsinstrumenten för att 
svara på målregionernas särskilda behov, i 
överensstämmelse med det relevanta 
programmets mål.

Finansieringsinstrumenten bör utformas 
och tillämpas på ett sätt som uppmuntrar 
till ett avsevärt engagemang från privata 
investerare och finansinstitutioner med en 
lämplig riskfördelning.  För att vara 
tillräckligt attraktiva för den privata 
sektorn behöver finansieringsinstrumenten 
vara enkla, katalytiska och revolverande
samt utformas och tillämpas flexibelt.  
Förvaltningsmyndigheterna bör därför 
besluta om hur man på lämpligaste sätt 
genomför finansieringsinstrumenten för att 
svara på målregionernas särskilda behov, i 
överensstämmelse med det relevanta 
programmets mål.

Or. en

Ändringsförslag 257
Mojca Kleva

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Summan av de belopp som vid varje 
tidpunkt betalas ut från GSR-fonderna till 
finansieringsinstrumenten bör motsvara det 
belopp som krävs för att genomföra 
planerade investeringar och utbetalningar 
till de slutliga stödmottagarna, inklusive 
förvaltningskostnader och avgifter, som 
beräknas utifrån affärsplaner och 
kassaflödesprognoser under en bestämd 
period som inte bör överskrida två år.

Summan av de belopp som vid varje 
tidpunkt betalas ut från medel som 
omfattas av grundförordningen till 
finansieringsinstrumenten bör motsvara det 
belopp som krävs för att genomföra 
planerade investeringar och utbetalningar 
till de slutliga stödmottagarna, inklusive 
förvaltningskostnader och avgifter, som 
beräknas utifrån affärsplaner och 
kassaflödesprognoser under en bestämd 
period som inte bör överskrida två år.
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Or. en

Ändringsförslag 258
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Michael Theurer

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Det är nödvändigt att ange 
särskilda regler för vilka belopp som 
kan godtas som stödberättigande vid 
avslutandet, så att de belopp, inklusive 
förvaltningskostnader och avgifter, som 
betalas från GSR-fonderna till 
finansieringsinstrumenten verkligen 
används för investeringar och 
utbetalningar till slutmottagare. Det är 
också nödvändigt att ange särskilda 
regler för användning av medel som kan 
härledas från GSR-fondernas stöd, 
inklusive användning av kvarvarande 
medel efter avslutande av programmen.

(27) Det är nödvändigt att ange 
särskilda regler för vilka belopp som 
kan godtas som stödberättigande vid 
avslutandet, så att de belopp, inklusive 
förvaltningskostnader och avgifter, som 
betalas från GSR-fonderna till 
finansieringsinstrumenten verkligen 
används för investeringar och 
utbetalningar till slutmottagare. Det är 
också nödvändigt att ange särskilda 
regler för användning av medel som kan 
härledas från GSR-fondernas stöd, 
inklusive användning av kvarvarande 
medel efter avslutande av programmen.
Dessa härledda och kvarvarande medel 
bör tillsammans med andra tillgängliga 
medel, t.ex. från finansiella korrigeringar, 
under kommissionens förvaltning och med 
hänsyn till tillväxtfrämjande prioriteringar 
göras tillgängliga för de medlemsstater 
som har allvarliga problem med sin 
finansiella stabilitet.

Or. de

Ändringsförslag 259
Mojca Kleva

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det är nödvändigt att ange särskilda regler Det är nödvändigt att ange särskilda regler 
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för vilka belopp som kan godtas som 
stödberättigande vid avslutandet, så att de 
belopp, inklusive förvaltningskostnader 
och avgifter, som betalas från GSR-
fonderna till finansieringsinstrumenten 
verkligen används för investeringar och 
utbetalningar till slutmottagare. Det är 
också nödvändigt att ange särskilda regler 
för användning av medel som kan härledas 
från GSR-fondernas stöd, inklusive 
användning av kvarvarande medel efter 
avslutande av programmen.

för vilka belopp som kan godtas som 
stödberättigande vid avslutandet, så att de 
belopp, inklusive förvaltningskostnader 
och avgifter, som betalas från fonder som 
omfattas av grundförordningen till 
finansieringsinstrumenten verkligen 
används för investeringar och utbetalningar 
till slutmottagare. Det är också nödvändigt 
att ange särskilda regler för användning av 
medel som omfattas av 
grundförordningen, inklusive användning 
av kvarvarande medel efter avslutande av 
programmen. Detaljerade 
rapporteringsbestämmelser för 
finansieringsinstrument bör anges för 
förvaltningsmyndigheterna, 
medlemsstaterna och kommissionen. 
Medlemsstaterna bör i en bilaga till den 
årliga genomföranderapporten infoga en 
särskild rapport om åtgärder som gäller 
finansieringsinstrument. För att 
ytterligare stärka insynen och 
effektiviteten när det gäller 
finansieringsinstrument bör 
kommissionen varje år sammanfatta 
rapporteringsinformationen om 
användningen och effektiviteten av 
finansieringsinstrument inom olika 
fonder som omfattas av 
grundförordningen, tematiska mål och 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 260
Mojca Kleva

Förslag till förordning
Skäl 27 a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) Kommissionen bör förbereda 
konkreta åtgärder för att öka spridningen 
av information och sakkunskap om 
användningen av finansieringsinstrument 
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och hjälpa till att öka den tekniska 
förmågan till tillämpning och förvaltning 
av finansieringsinstrument på 
förvaltningsmyndigheternas, de 
finansiella mellanhändernas och andra 
inblandade aktörers nivå för att öka 
framgången vid genomförandet av 
finansieringsinstrument.

Or. en

Ändringsförslag 261
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Det är nödvändigt att samordna 
övervakningen och rapporteringen inom 
GSR-fonderna för att förenkla 
förvaltningen på alla nivåer. Det är viktigt 
att rapporteringskraven är proportionella 
men också att det finns omfattande 
information om vilka framsteg som gjorts 
vid viktiga översynstillfällen. 
Rapporteringskraven måste därför 
återspegla informationsbehovet under 
vissa bestämda år, och de ska samordnas 
med resultatöversynerna.

(29) Det är nödvändigt att samordna 
övervakningen och rapporteringen inom 
GSR-fonderna för att förenkla 
förvaltningen på alla nivåer. Det är viktigt 
att rapporteringskraven är proportionella 
men också att det finns omfattande 
information om vilka framsteg som gjorts 
vid viktiga översynstillfällen. 
Rapporteringskraven måste därför 
återspegla informationsbehovet.

Or. es

Ändringsförslag 262
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Det är nödvändigt att samordna 
övervakningen och rapporteringen inom 

(29) Det är nödvändigt att samordna 
övervakningen och rapporteringen inom 
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GSR-fonderna för att förenkla 
förvaltningen på alla nivåer. Det är viktigt 
att rapporteringskraven är proportionella 
men också att det finns omfattande 
information om vilka framsteg som gjorts 
vid viktiga översynstillfällen. 
Rapporteringskraven måste därför 
återspegla informationsbehovet under vissa 
bestämda år, och de ska samordnas med 
resultatöversynerna.

GSR-fonderna för att förenkla 
förvaltningen på alla nivåer. Det är viktigt 
att rapporteringskraven är proportionella 
men också att det finns omfattande 
information om vilka framsteg som gjorts 
vid viktiga översynstillfällen. 
Rapporteringskraven måste därför 
återspegla informationsbehovet under vissa 
bestämda år.

Or. fr

Ändringsförslag 263
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Det är nödvändigt att utvärdera 
effektiviteten och effekten av stödet från 
GSR-fonderna, för att kunna förbättra 
genomförandekvalitet och 
programutformning, och för att fastställa 
programmens effekter i förhållande dels till 
målen i unionens strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla, dels till BNP och 
arbetslöshet. Medlemsstaternas och 
kommissionens respektive ansvar i detta 
avseende bör fastställas.

(32) Det är nödvändigt att utvärdera 
effektiviteten och effekten av stödet från 
GSR-fonderna, för att kunna förbättra 
genomförandekvalitet och 
programutformning, och för att fastställa 
programmens effekter i förhållande dels till 
unionens mål såsom de fastställts i 
artikel 174 i fördraget, dels till BNP och 
arbetslöshet. Medlemsstaternas och 
kommissionens respektive ansvar i detta 
avseende bör fastställas.

Or. fr

Ändringsförslag 264
Mojca Kleva

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Det är nödvändigt att utvärdera (32) Det är nödvändigt att utvärdera 
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effektiviteten och effekten av stödet från 
GSR-fonderna, för att kunna förbättra 
genomförandekvalitet och 
programutformning, och för att fastställa 
programmens effekter i förhållande dels till 
målen i unionens strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla, dels till BNP och
arbetslöshet. Medlemsstaternas och 
kommissionens respektive ansvar i detta 
avseende bör fastställas. 

effektiviteten och effekten av stödet från 
GSR-fonderna, för att kunna förbättra 
genomförandekvalitet och 
programutformning, och för att fastställa 
programmens effekter i förhållande dels till 
målen i unionens strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla, dels till BNP, 
arbetslöshet och integrering av 
jämställdhet och tillgänglighet. 
Medlemsstaternas och kommissionens 
respektive ansvar i detta avseende bör 
fastställas. 

Or. en

Ändringsförslag 265
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) För att förbättra utformningen av varje 
program och för att kontrollera att målen 
kan uppnås bör man göra en 
förhandsbedömning av varje program.

(33) För att förbättra utformningen av varje 
program och för att kontrollera att målen 
kan uppnås bör man göra en 
förhandsbedömning av varje program. För 
varje program bör förhandsbedömningen 
omfatta en utvärdering av de 
övergripande principer som gäller 
överensstämmelsen med EU-
lagstiftningen och den nationella 
lagstiftningen, främjandet av jämställdhet 
mellan män och kvinnor och icke-
diskriminering samt av en hållbar 
utveckling enligt denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 266
Ramona Nicole Mănescu
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Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Den myndighet som ansvarar för 
förberedelserna av programmet bör 
upprätta en utvärderingsplan. Under 
programperioden bör 
förvaltningsmyndigheten göra 
utvärderingar för att bedöma programmets 
effektivitet och effekter. 
Övervakningskommittén och 
kommissionen bör informeras om resultatet 
av utvärderingarna så att 
förvaltningsbesluten underlättas.

(34) Den myndighet som ansvarar för 
förberedelserna av programmet bör 
upprätta en utvärderingsplan och ta 
fullständig hänsyn till problem med 
förvaltningen av program och projekt. 
Under programperioden bör 
förvaltningsmyndigheten göra 
utvärderingar för att bedöma programmets 
effektivitet och effekter. 
Övervakningskommittén och 
kommissionen bör informeras om resultatet 
av utvärderingarna så att 
förvaltningsbesluten underlättas.

Or. en

Ändringsförslag 267
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det är lämpligt att ange de typer av 
åtgärder som får vidtas på kommissionens 
och medlemsstaternas initiativ som 
tekniskt bistånd med stöd från GSR-
fonderna.

Det är lämpligt att ange de typer av 
åtgärder som får vidtas på kommissionens 
och medlemsstaternas initiativ som 
tekniskt bistånd med stöd från GSR-
fonderna. Medlemsstaterna bör se till att 
en lämplig nivå av tekniskt bistånd anslås 
till parterna i artikel 5 för att underlätta 
deras engagemang och deltagande för att 
förbereda och genomföra 
partnerskapsavtalen och i hela 
programplaneringsprocessen.  Tekniskt 
bistånd på kommissionens initiativ bör 
vara ett stöd för tematiska
paraplyorganisationer, icke-statliga 
organisationer, näringslivets och 
arbetsmarknadens organisationer och 
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nätverk samt för sammanslutningar som 
företräder lokala myndigheter och 
myndigheter i städer och regioner som 
arbetar med sammanhållningspolitik på 
EU-nivå.

Or. en

Ändringsförslag 268
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Start- och slutdatum för utgifternas 
stödberättigande bör fastställas på så sätt 
att det skapas en enhetlig och rättvis regel 
som är tillämplig på genomförandet av 
GSR-fonderna i hela unionen. För att 
underlätta genomförandet av programmen 
bör det fastställas att den första dagen då 
utgifterna är stödberättigande kan infalla 
före den 1 januari 2014 om den berörda 
medlemsstaten lämnar in ett program före 
det datumet. För att EU-fonderna ska 
genomföras effektivt och för att minska 
risken för EU-budgeten är det lämpligt att 
införa begränsningar för stödet till 
genomförda insatser.

(38) Start- och slutdatum för utgifternas 
stödberättigande bör fastställas på så sätt 
att det skapas en enhetlig och rättvis regel 
som är tillämplig på genomförandet av 
GSR-fonderna i hela unionen. För att 
underlätta genomförandet av programmen 
bör det fastställas att den första dagen då 
utgifterna är stödberättigande kan infalla 
före den 1 januari 2014 om den berörda 
medlemsstaten lämnar in ett program före 
det datumet.

Or. es

Ändringsförslag 269
Markus Pieper, Manfred Weber, Hermann Winkler, Michael Theurer, Joachim Zeller, 
Herbert Reul

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) För att GSR-fondernas insatser ska (41) För att GSR-fondernas insatser ska 
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bli effektiva, rättvisa och leda till 
hållbara resultat, bör det finnas 
bestämmelser som garanterar att 
investeringar i företag och infrastruktur 
har en lång livslängd och förhindrar att 
GSR-fonderna utnyttjas på ett 
otillbörligt sätt. Erfarenheterna visar att 
en femårsperiod är den kortaste period 
som är lämplig, utom när en annan 
period föreskrivs i reglerna för statligt 
stöd. Det är lämpligt att från det 
allmänna kravet på varaktighet undanta 
åtgärder som får stöd från ESF och de 
som inte medför produktiva 
investeringar eller investeringar i 
infrastruktur, om inte kraven finns i 
tillämpliga regler för statligt stöd, samt 
att undanta bidrag till eller från 
finansieringsinstrument.

bli effektiva, rättvisa och leda till 
hållbara resultat, bör det finnas 
bestämmelser som garanterar att 
investeringar i företag och infrastruktur 
har en lång livslängd och förhindrar att 
GSR-fonderna utnyttjas på ett 
otillbörligt sätt. Erfarenheterna visar att 
en tioårsperiod är den kortaste period 
som är lämplig, utom när en annan 
period föreskrivs i reglerna för statligt 
stöd. Det är lämpligt att från det 
allmänna kravet på varaktighet undanta 
åtgärder som får stöd från ESF och de 
som inte medför produktiva 
investeringar eller investeringar i 
infrastruktur, om inte kraven finns i 
tillämpliga regler för statligt stöd, samt 
att undanta bidrag till eller från 
finansieringsinstrument.

Or. de

Motivering

Jfr artikel 77 i Europaparlamentets resolution av den 5 juli 2011 om kommissionens femte 
sammanhållningsrapport och strategin för sammanhållningspolitiken efter 2013 
(2011/2035(INI)).

Ändringsförslag 270
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Hermann Winkler, 
Herbert Reul

Förslag till förordning
Skäl 41a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41a) Vid bedömning av projekt 
för 25 miljoner EUR och mer bör 
kommissionen ha all nödvändig 
information för att kunna avgöra om 
fondernas finansiella bidrag skulle leda till 
allvarliga arbetsplatsförluster vid 
befintliga etableringar i EU, i syfte att se 
till att gemenskapens finansiering inte 
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främjar omlokaliseringar inom unionen.

Or. de

Ändringsförslag 271
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul

Förslag till förordning
Skäl 41b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41b) Vid direkta företagssubventioner ska 
hänsyn tas till det faktum att 
sammanhållningspolitiken snarare 
finansierar positiva bieffekter än inverkar 
på valet av geografiskt läge. Därför ska 
stödet till stora privatföretag vara mer 
inriktat på investeringar i forskning och 
utveckling än vad som varit fallet hittills 
eller i högre grad erbjudas indirekt via 
infrastrukturstöd.

Or. de

Motivering

Jfr artikel 71 i Europaparlamentets resolution av den 5 juli 2011 om kommissionens femte 
sammanhållningsrapport och strategin för sammanhållningspolitiken efter 2013 
(2011/2035(INI)).)

Ändringsförslag 272
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Herbert Reul

Förslag till förordning
Skäl 41c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41c) Det ska finnas en tydlig reglering i 
den allmänna strukturfondsförordningen 
som innebär att all EU-finansiering till 
omlokaliseringar inom EU utesluts och att 
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gränsen för en översyn av sådana 
investeringar sänks till 25 miljoner, 
samtidigt som stora företag utesluts från 
direktstöd och en tidsmässig begränsning 
på tio år fastställs för verksamheten;

Or. de

Motivering

Jfr artikel 71 i Europaparlamentets resolution av den 5 juli 2011 om kommissionens femte 
sammanhållningsrapport och strategin för sammanhållningspolitiken efter 2013 
(2011/2035(INI)).

Ändringsförslag 273
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Medlemsstaterna bör vidta lämpliga 
åtgärder för att garantera att deras 
förvaltnings- och kontrollsystem inrättas 
och fungerar på bästa sätt för att ge 
säkerhet om att GSR-fonderna används på 
ett lagligt och korrekt sätt. Det bör därför 
fastställas vilka skyldigheter 
medlemsstaterna har när det gäller 
förvaltnings- och kontrollsystem för 
programmen samt förebyggande, 
upptäckande och korrigering av 
oriktigheter och överträdelser av 
unionslagstiftningen.

(42) Medlemsstaterna bör vidta lämpliga 
åtgärder för att garantera att deras 
förvaltnings- och kontrollsystem inrättas 
och fungerar på bästa sätt för att ge 
säkerhet om att GSR-fonderna används på 
ett lagligt och korrekt sätt enligt 
internationella normer för förvaltningen 
av program och projekt. Det bör därför 
också fastställas i förordningsartikeln
vilka skyldigheter medlemsstaterna har när 
det gäller förvaltnings- och kontrollsystem 
för programmen samt förebyggande, 
upptäckande och korrigering av 
oriktigheter och överträdelser av 
unionslagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 274
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine
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Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med principerna om delad 
förvaltning bör medlemsstaterna ha 
huvudansvaret, genom sina förvaltnings-
och kontrollsystem, för att genomföra och 
kontrollera verksamheten inom 
programmen. Förvaltningsmyndighetens 
roll måste fastställas för att förbättra 
kontrollen över urval och genomförande av 
insatser samt förvaltnings- och 
kontrollsystemens funktioner.

I enlighet med principerna om delad 
förvaltning bör medlemsstaterna och 
regionala och lokala myndigheter ha 
huvudansvaret, genom sina förvaltnings-
och kontrollsystem, för att genomföra och 
kontrollera verksamheten inom 
programmen. Förvaltningsmyndighetens 
roll måste fastställas för att förbättra 
kontrollen över urval och genomförande av 
insatser samt förvaltnings- och 
kontrollsystemens funktioner.

Or. en

Ändringsförslag 275
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) I enlighet med principerna om delad 
förvaltning bör medlemsstaterna ha 
huvudansvaret, genom sina förvaltnings-
och kontrollsystem, för att genomföra och 
kontrollera verksamheten inom 
programmen. Förvaltningsmyndighetens 
roll måste fastställas för att förbättra 
kontrollen över urval och genomförande av 
insatser samt förvaltnings- och 
kontrollsystemens funktioner.

(43) I enlighet med principerna om delad 
förvaltning bör medlemsstaterna samt 
folkvalda regionala och lokala 
myndigheter ha ett gemensamt ansvar, 
genom sina förvaltnings- och 
kontrollsystem, för att genomföra och 
kontrollera verksamheten inom 
programmen. Förvaltningsmyndighetens 
roll måste fastställas för att förbättra 
kontrollen över urval och genomförande av 
insatser samt förvaltnings- och 
kontrollsystemens funktioner.

Or. fr
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Ändringsförslag 276
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) För att i förväg få säkerhet för att de 
viktigaste systemen för förvaltnings- och 
kontroll inrättats och utformats korrekt bör 
medlemsstaterna utse ett 
ackrediteringsorgan som svarar för 
ackreditering och återkallande av 
ackreditering av förvaltnings- och 
kontrollorgan.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 277
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) För att i förväg få säkerhet för att de 
viktigaste systemen för förvaltnings- och 
kontroll inrättats och utformats korrekt 
bör medlemsstaterna utse ett 
ackrediteringsorgan som svarar för 
ackreditering och återkallande av 
ackreditering av förvaltnings- och 
kontrollorgan.

utgår

Or. en

Motivering

Syftet är att undvika ett mångfaldigande av organ och aktörer som skulle göra förvaltnings-
och kontrollsystemet ännu mera invecklat.
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Ändringsförslag 278
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) För att i förväg få säkerhet för att de 
viktigaste systemen för förvaltnings- och 
kontroll inrättats och utformats korrekt 
bör medlemsstaterna utse ett 
ackrediteringsorgan som svarar för 
ackreditering och återkallande av 
ackreditering av förvaltnings- och 
kontrollorgan.

utgår

Or. es

Motivering

Det är revisionsmyndigheten som bör göra förhandsutvärderingen och genom denna 
godkänna förvaltnings- och kontrollsystemet. EEG önskar att det dessutom ska finnas ett 
ytterligare organ som, om inte EEG gör det själv, fastställer certifieringsförfarandet för 
förvaltningsmyndigheten. Detta innebär en ökad administrativ börda och strider mot 
förenklingsprocessen.

Ändringsförslag 279
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Man bör fastställa kommissionens 
befogenheter och skyldighet att kontrollera 
att förvaltnings- och kontrollsystemen 
verkligen fungerar och att ålägga 
medlemsstaterna att vidta åtgärder.  
Kommissionen bör också ha befogenhet att 
genomföra revisioner inriktade på frågor 
som rör sund ekonomisk förvaltning, för att 
kunna dra slutsatser om fondernas resultat.

(45) Man bör fastställa kommissionens 
befogenheter och skyldighet att kontrollera 
att förvaltnings- och kontrollsystemen 
verkligen fungerar, däribland 
utvärderingen av deras förvaltning av
projekt och program och förmåga att 
förvalta program och att ålägga 
medlemsstaterna att vidta åtgärder.  
Kommissionen bör också ha befogenhet att 
genomföra revisioner inriktade på frågor 
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som rör sund ekonomisk förvaltning, för att 
kunna dra slutsatser om fondernas resultat.

Or. en

Ändringsförslag 280
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Utbetalningen av förfinansieringen vid 
programmens start säkerställer att 
medlemsstaterna har tillräckliga medel för 
att stödja stödmottagarna i genomförandet 
av programmen redan från när 
programmen antas. Därför bör det 
föreskrivas vilka belopp som ska betalas ut 
som inledande förfinansiering från GSR-
fonderna. Den inledande förfinansieringen 
bör regleras i sin helhet vid avslutandet av 
programmet.

(47) Utbetalningen av förfinansieringen vid 
programmens start säkerställer att 
medlemsstaterna även har tillräckliga 
medel för att stödja stödmottagarna från 
början av genomförandet av programmen, 
för att säkerställa att stödmottagarna har 
den finansiella hållbarheten för 
investeringarna. Därför bör det föreskrivas 
vilka belopp som ska betalas ut som 
inledande förfinansiering från GSR-
fonderna. Den inledande förfinansieringen 
bör regleras i sin helhet vid avslutandet av 
programmet.

Or. pt

Motivering

Med tanke på att kommissionen kan erbjuda medlemsstaterna förfinansiering, bör den senare 
även utnyttja förfinansieringen för utbetalningar till stödmottagarna för de antagna projekten 
för att därmed tillhandahålla företag likviditet för investeringarna.

Ändringsförslag 281
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Skäl 49
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) En lämplig ram bör skapas för den 
årliga räkenskapsavslutningen för att 
säkerställa att de utgifter som 
samfinansieras av unionens budget under 
varje budgetår används enligt tillämpliga 
regler. Inom denna ram bör de 
ackrediterade organen för varje program 
lämna en förvaltningsförklaring till 
kommissionen, åtföljt av en attesterad 
årsredovisning, en sammanfattande 
rapport om kontroller och ett oberoende 
revisionsuttalande med kontrollrapport.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 282
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) En lämplig ram bör skapas för den 
årliga räkenskapsavslutningen för att 
säkerställa att de utgifter som 
samfinansieras av unionens budget 
under varje budgetår används enligt 
tillämpliga regler. Inom denna ram bör 
de ackrediterade organen för varje 
program lämna en förvaltningsförklaring 
till kommissionen, åtföljt av en attesterad 
årsredovisning, en sammanfattande 
rapport om kontroller och ett oberoende 
revisionsuttalande med kontrollrapport.

(49) En lämplig ram bör skapas för den 
årliga räkenskapsavslutningen för att 
säkerställa att de utgifter som 
samfinansieras av unionens budget 
under varje budgetår används enligt 
tillämpliga regler. Inom denna ram bör 
ett oberoende revisionsuttalande med 
kontrollrapport krävas.

Or. de

Ändringsförslag 283
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Förslag till förordning
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) En lämplig ram bör skapas för den 
årliga räkenskapsavslutningen för att 
säkerställa att de utgifter som 
samfinansieras av unionens budget under 
varje budgetår används enligt tillämpliga 
regler.  Inom denna ram bör de 
ackrediterade organen för varje program 
lämna en förvaltningsförklaring till 
kommissionen, åtföljt av en attesterad 
årsredovisning, en sammanfattande 
rapport om kontroller och ett oberoende 
revisionsuttalande med kontrollrapport.

(49) En lämplig ram bör skapas för den 
årliga räkenskapsavslutningen för att 
säkerställa att de utgifter som 
samfinansieras av unionens budget under 
varje budgetår används enligt tillämpliga 
regler. 

Or. en

Ändringsförslag 284
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) För att uppmuntra budgetdisciplin 
bör det anges hur en del av 
budgetåtagandena för ett program kan 
dras tillbaka, särskilt om ett belopp kan 
undantas från tillbakadragandet, t.ex. 
när förseningar i genomförandet beror 
på omständigheter som den berörda 
parten inte råder över, onormala eller 
oförutsägbara omständigheter eller 
omständigheter vars följder inte kan 
undvikas trots vederbörlig omsorg.

(51) För att uppmuntra budgetdisciplin 
bör det anges hur en del av 
budgetåtagandena för ett program kan 
dras tillbaka, särskilt om ett belopp kan 
undantas från tillbakadragandet, t.ex. 
när förseningar i genomförandet beror 
på omständigheter som den berörda 
parten inte råder över, onormala eller 
oförutsägbara omständigheter eller 
omständigheter vars följder inte kan 
undvikas trots vederbörlig omsorg. Om 
en medlemsstat befinner sig i en svår 
finansiell situation bör kommissionen på 
medlemsstatens begäran överta 
förvaltningen av medlen och lägga fram ett 
särskilt program som framför allt främjar 
den ekonomiska tillväxten i den berörda 
medlemsstaten.
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Or. de

Ändringsförslag 285
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) Kompletterande allmänna 
bestämmelser behövs för verksamheten 
inom fonderna.  För att öka fondernas 
mervärde och för att de bättre ska kunna 
bidra till strategin för en smart och hållbar 
tillväxt för alla, bör deras verksamhet 
förenklas och koncentreras till målen 
Investering för tillväxt och sysselsättning 
och Europeiskt territoriellt samarbete. 

(52) Kompletterande allmänna 
bestämmelser behövs för verksamheten 
inom fonderna.  För att öka fondernas 
mervärde och för att de bättre ska kunna 
bidra till den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen och till
strategin för en smart och hållbar tillväxt 
för alla, bör deras verksamhet förenklas 
och koncentreras till målen Investering för 
tillväxt och sysselsättning och Europeiskt 
territoriellt samarbete. 

Or. en

Ändringsförslag 286
Hermann Winkler

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 

(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 
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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.

till deras bruttonationalprodukt per 
capita jämfört med EU-genomsnittet. 
För att investeringar från 
strukturfonderna ska hålla på lång sikt 
bör regioner som under perioden 2007–
2013 fick stöd enligt konvergensmålet, 
inklusive de regioner som i egenskap av 
utfasningsregioner har finansierats enligt 
artikel 8.1 i rådets förordning (EG) nr 
1083/2006 av den 11 juli 2006 om 
allmänna bestämmelser för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden och Sammanhållningsfonden 
samt om upphävande av förordning (EG) 
nr 1260/19991, och vars BNP per capita 
för perioden 2007–2013 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.
_________________
1 EUT L 210, 31.7.2006, s. 25.

Or. de

Motivering

Även de regioner som för närvarande (2007-2013) är så kallade utfasningsregioner i enlighet 
med konvergensmålet bör dra nytta av det så kallade säkerhetsnätet, d.v.s. minimistödet på 
2/3 av det aktuella stödet. Det måste tydliggöras att alla regioner inklusive 
utfasningsregionerna enligt artikel 8.1 i förordning nr 1083/2006, som nu utesluts ur 
konvergensmålet, ska omfattas av det, så att de förbättringar som åstadkommits kan 
konsolideras.

Ändringsförslag 287
Constanze Angela Krehl, Hermann Winkler
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Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 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.

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 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, och de regioner som 
för närvarande är under utfasning, 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.

Or. en

Ändringsförslag 288
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att främja de fördragsfästa målen om 
ekonomisk, social och territoriell 

För att främja de fördragsfästa målen om 
ekonomisk, social och territoriell 
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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 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.

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 och de mer 
utvecklade regionerna i förhållande till 
deras bruttonationalprodukt per capita 
jämfört med EU-genomsnittet. För att 
investeringarna från strukturfonder ska 
hålla på lång sikt bör regioner som var 
berättigade till stöd inom ramen för 
konvergensmålen i enlighet med artikel 
5.1 i rådets förordning (EG) nr 
1083/2006, och vars BNP per capita 
överstiger 75 % av genomsnittet  i EU-27, 
och regioner som var berättigade till 
övergångsstöd i enlighet med artikel 8.1 i 
rådets förordning (EG) nr 1083/2006, få 
minst två tredjedelar av det anslag de fick 
under perioden 2007–2013 (dvs. en 
totalsumma på XXXX XXXX XXXX 
euro). 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.

Or. en

Ändringsförslag 289
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

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 

(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 
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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.

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 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 alla regioner som 
under perioden 2007–2013 fick stöd enligt 
konvergensmålet, d.v.s. inklusive 
utfasningsregionerna enligt artikel 8.1 i 
rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av 
den 11 juli 2006 om allmänna 
bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden och Sammanhållningsfonden 
samt om upphävande av förordning (EG) 
nr 1260/19991, och 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.
_________________
1 EUT L 210, 31.7.2006, s. 25.

Or. de

Ändringsförslag 290
María Irigoyen Pérez, Antolín Sánchez Presedo, Carmen Romero López, Luis Yáñez-
Barnuevo García

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 

(54) För att främja de fördragsfästa målen 
om ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning bör målet Investering för 
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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.

tillväxt och sysselsättning omfatta alla 
regioner. För att ge ett välavvägt och 
successivt stöd som återspeglar den 
aktuella 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 för att framsteg 
beträffande ekonomisk tillväxt och social 
sammanhållning ska göras i Europas 
regioner bör regioner vilkas BNP per 
capita under perioden 2007–2013 var 
mindre än 75 % av genomsnittet i EU-25 
under referensperioden, men vilkas 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 i syfte att konsolidera 
den utveckling som uppnåtts. 
Medlemsstater vilkas
bruttonationalinkomst (BNI) per capita är 
mindre än 90 % av genomsnittet i unionen 
bör få medel från Sammanhållningsfonden 
inom målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning. I syfte att spegla krisens 
verkliga konsekvenser måste man se över 
de ekonomiska uppgifter som används 
samt införa nya kriterier såsom 
arbetslöshetsnivå för att anslå medel från 
sammanhållningspolitiken. Man måste 
också införa en anpassningsklausul som 
gör det möjligt att se över regionernas 
kategoriindelning under perioden utifrån 
betydande förändringar i deras situation, 
så att en region som har drabbats av en 
relativ försämring ska kunna erhålla mer 
stöd.

Or. es
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Motivering

De ekonomiska uppgifter som används för att anslå medel från sammanhållningspolitiken på 
regional nivå är de senast tillgängliga, men de återger inte krisens konsekvenser på ett 
trovärdigt sätt. Följaktligen måste man införa en anpassningsklausul som gör det möjligt att 
se över regionernas kategoriindelning under perioden utifrån betydande förändringar i deras 
situation, så att en region som har drabbats av en relativ försämring ska kunna erhålla mer 
stöd.

Ändringsförslag 291
Michael Theurer

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 

(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 som under perioden 2007–
2013 främjades inom ramen för 
konvergensmålet, och 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.
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sysselsättning.

Or. de

Motivering

För att undvika orimliga bördor och statistiska felaktigheter bör en övergångsreglering tas 
fram.

Ändringsförslag 292
Nuno Teixeira

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 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. På grund av sin sociala och 
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ekonomiska situation och ytterligare 
kostnader till följd av deras avlägsna 
belägenhet och ökaraktär bör de yttersta 
randområdena beaktas som mindre 
utvecklade regioner och bör få stöd för att 
kompensera dessa nackdelar.

Or. pt

Motivering

De yttersta randområdenas naturliga begränsningar visar att de hämmas i hög grad på grund 
av de avsevärda investeringar de måste göra inom olika områden. Därför är det viktigt att de 
beaktas som mindre utvecklade områden och får anslag från strukturfonderna för perioden 
2014–2020 som väger upp deras naturliga nackdelar.

Ändringsförslag 293
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Skäl 55 a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55 a) Vid moduleringen av fondernas 
samfinansieringssats till ett 
prioriteringsområde ska man ta hänsyn 
till områden med allvarliga och 
permanenta naturbetingade eller 
demografiska nackdelar, till 
ömedlemsstater som är berättigade till 
stöd från Sammanhållningsfonden och 
andra öar utom dem där en medlemsstats 
huvudstad är belägen eller som har en 
bestämd koppling till fastlandet, till 
områden definierade som bergsområden 
enligt medlemsstatens nationella 
lagstiftning och till andra områden med 
allvarliga demografiska nackdelar.

Or. en
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Ändringsförslag 294
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) Objektiva kriterier bör fastställas för 
att avgöra vilka regioner och områden som 
är berättigade till stöd från fonderna.  I 
detta syfte bör fastställandet av regioner 
och områden på unionsnivå bygga på det 
gemensamma klassificeringssystem för 
regioner som inrättats genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om 
inrättande av en gemensam nomenklatur 
för statistiska territoriella enheter (Nuts).

(55) Objektiva kriterier bör fastställas för 
att avgöra vilka regioner och områden som 
är berättigade till stöd från fonderna.  I 
detta syfte bör fastställandet av regioner 
och områden på unionsnivå bygga på det 
gemensamma klassificeringssystem för 
regioner som inrättats genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om 
inrättande av en gemensam nomenklatur 
för statistiska territoriella enheter (Nuts). 
Det ska vara möjligt att anpassa denna 
klassificering för specifika områden, till 
exempel öregioner.

Or. en

Ändringsförslag 295
László Surján

Förslag till förordning
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) Objektiva kriterier bör fastställas för 
att avgöra vilka regioner och områden som 
är berättigade till stöd från fonderna.  I 
detta syfte bör fastställandet av regioner 
och områden på unionsnivå bygga på det 
gemensamma klassificeringssystem för 
regioner som inrättats genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om 
inrättande av en gemensam nomenklatur 
för statistiska territoriella enheter (Nuts).

(55) Objektiva kriterier bör fastställas för 
att avgöra vilka regioner och områden som 
är berättigade till stöd från fonderna.  I 
detta syfte bör fastställandet av regioner 
och områden på unionsnivå bygga på det 
gemensamma klassificeringssystem för 
regioner som inrättats genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om 
inrättande av en gemensam nomenklatur 
för statistiska territoriella enheter (Nuts).
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Ett system för att identifiera regioner med 
allvarliga skillnader mellan regionerna 
och med fattigdomsfällor bör också 
inrättas och sådana skillnader bör också 
hanteras genom fonderna för att undvika 
sociala spänningar, spänningar mellan 
etniska grupper och sådana som beror på 
fattigdom.

Or. en

Ändringsförslag 296
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine, Vilja Savisaar-Toomast

Förslag till förordning
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) Objektiva kriterier bör fastställas för 
att avgöra vilka regioner och områden som 
är berättigade till stöd från fonderna.  I 
detta syfte bör fastställandet av regioner 
och områden på unionsnivå bygga på det 
gemensamma klassificeringssystem för 
regioner som inrättats genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om 
inrättande av en gemensam nomenklatur 
för statistiska territoriella enheter (Nuts).

(55) Objektiva kriterier bör fastställas för 
att avgöra vilka regioner och områden som 
är berättigade till stöd från fonderna.  I 
detta syfte bör fastställandet av regioner 
och områden på unionsnivå bygga på det 
gemensamma klassificeringssystem för 
regioner som inrättats genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om 
inrättande av en gemensam nomenklatur 
för statistiska territoriella enheter (Nuts). 
Särskild uppmärksamhet bör ägnas 
områden som lider av allvarliga och 
permanenta naturbetingade eller 
demografiska nackdelar, till exempel 
regioner med mycket låg 
befolkningstäthet, öregioner, 
gränsregioner och bergsregioner och 
därvid ta hänsyn till att dessa territoriella 
särdrag inte nödvändigtvis motsvarar den 
fördelning som för närvarande föreslås 
enligt nomenklaturen i NUTS.

Or. en
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Ändringsförslag 297
László Surján

Förslag till förordning
Skäl 56

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(56) I syfte att fastställa lämpliga 
finansiella ramar bör kommissionen genom 
genomförandeakter, med en objektiv och 
genomsynlig metod, besluta om en 
preliminär årlig fördelning av tillgängliga 
åtagandebemyndiganden, i syfte att 
koncentrera stödet till de regioner som 
släpar efter i utvecklingen, inklusive de 
regioner som får övergångsstöd.

(56) I syfte att fastställa lämpliga 
finansiella ramar bör kommissionen genom 
genomförandeakter, med en objektiv och 
genomsynlig metod, besluta om en 
preliminär årlig fördelning av tillgängliga 
åtagandebemyndiganden, i syfte att 
koncentrera stödet till de regioner som 
släpar efter i utvecklingen, inklusive de 
regioner som får övergångsstöd och de 
som kämpar med allvarliga skillnader 
mellan regionerna och ger upphov till
sociala spänningar och spänningar som 
beror på fattigdom eller skillnader mellan 
etniska grupper.

Or. en

Ändringsförslag 298
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Förslag till förordning
Skäl 57a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57a) Sammanhållningsfonden bör stödja 
de infrastrukturprojekt som föreskrivs i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […]/2012 av den […] 
om inrättande av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa med ett 
sammanlagt belopp på XX euro som bör 
användas uteslutande till förmån för de 
medlemsstater som är behöriga för 
finansiering från 
Sammanhållningsfonden, och de 
samfinansieringsnivåer som denna 
föreskriver bör tillämpas. Förfarandet för 
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att välja ut projekt bör genomföras i 
enlighet med de mål och kriterier som 
fastställs i artikel 11 i förordning (EU) 
nr […]/2012 om inrättande av Fonden för 
ett sammanlänkat Europa. Inte desto 
mindre bör urvalet av projekt som är 
behöriga för finansiering fram till 
december 2016 genomföras med respekt 
för de nationella anslag som överförs från 
Sammanhållningsfonden till Fonden för 
ett sammanlänkat Europa.

Or. es

Motivering

Det kommer att krävas en övergångsperiod på tre år under vilken de anslag som är 
nödvändiga för att se till att alla medlemsstater använder kommissionens tillgängliga 
stödinstrument är garanterade.

Ändringsförslag 299
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57) Det är nödvändigt att fastställa 
gränserna för medlen för målet Investering 
för tillväxt och sysselsättning, liksom att 
sätta upp objektiva kriterier för 
fördelningen av dem till regioner och 
medlemsstater. Eftersom utvecklingen av 
infrastrukturen för transporter, energi 
samt informations- och 
kommunikationsteknik måste påskyndas i 
unionen bör Fonden för ett 
sammanlänkat Europa inrättas. 
Tilldelning av årliga anslag från fonderna 
och överföring från 
Sammanhållningsfonden till Fonden för 
ett sammanlänkat Europa och därigenom 
till medlemsstaterna bör begränsas, och 
ett tak bör fastställs med hänsyn till den 

(57) Det är nödvändigt att fastställa 
gränserna för medlen för målet Investering 
för tillväxt och sysselsättning, liksom att 
sätta upp objektiva kriterier för 
fördelningen av dem till regioner och 
medlemsstater. I enlighet med huvudmålet 
att minska fattigdomen är det också 
nödvändigt att ändra inriktning på 
programmet för livsmedelsstöd till de mest 
utsatta människorna, för att främja social 
inkludering och en harmonisk utveckling i 
unionen. En mekanism planeras för att 
överföra medel till detta instrument och se 
till att medlen består av ESF-anslag genom 
en implicit motsvarande minskning av den 
minsta andel av strukturfonderna som ska 
anslås till ESF i varje land.



PE489.656v01-00 94/176 AM\903190SV.doc

SV

berörda medlemsstatens förmåga att 
utnyttja medlen. I enlighet med 
huvudmålet att minska fattigdomen är det 
också nödvändigt att ändra inriktning på 
programmet för livsmedelsstöd till de mest 
utsatta människorna, för att främja social 
inkludering och en harmonisk utveckling i 
unionen. En mekanism planeras för att 
överföra medel till detta instrument och se 
till att medlen består av ESF-anslag genom 
en implicit motsvarande minskning av den 
minsta andel av strukturfonderna som ska 
anslås till ESF i varje land.

Or. en

Ändringsförslag 300
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58) För att stärka inriktningen på resultat 
och på att uppnå målen för Europa 2020 
bör 5 % av medlen för målet Investering 
för tillväxt och sysselsättning avsättas som 
en resultatreserv för varje fond och 
regionkategori i varje medlemsstat.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 301
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58) För att stärka inriktningen på 
resultat och på att uppnå målen för 
Europa 2020 bör 5 % av medlen för målet 

utgår
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Investering för tillväxt och sysselsättning 
avsättas som en resultatreserv för varje 
fond och regionkategori i varje 
medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 302
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58) För att stärka inriktningen på 
resultat och på att uppnå målen för 
Europa 2020 bör 5 % av medlen för målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning 
avsättas som en resultatreserv för varje 
fond och regionkategori i varje 
medlemsstat.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 303
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Leonardo 
Domenici, Francesco De Angelis, Guido Milana

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58) För att stärka inriktningen på 
resultat och på att uppnå målen för 
Europa 2020 bör 5 % av medlen för målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning 
avsättas som en resultatreserv för varje 
fond och regionkategori i varje 
medlemsstat.

utgår

Or. it
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Motivering

Inrättandet av en resultatreserv skulle kunna ha en negativ inverkan genom att utgöra ett 
incitament för medlemsstaterna och de lokala myndigheterna för att sätta upp låga mål som 
inte är innovativa i syfte att få ytterligare stöd.

Ändringsförslag 304
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58) För att stärka inriktningen på 
resultat och på att uppnå målen för 
Europa 2020 bör 5 % av medlen för målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning 
avsättas som en resultatreserv för varje 
fond och regionkategori i varje 
medlemsstat.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 305
Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58) För att stärka inriktningen på 
resultat och på att uppnå målen för 
Europa 2020 bör 5 % av medlen för målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning 
avsättas som en resultatreserv för varje 
fond och regionkategori i varje 
medlemsstat.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 306
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, 
Leonardo Domenici, Patrizia Toia, Guido Milana, Mario Pirillo

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58) För att stärka inriktningen på 
resultat och på att uppnå målen för 
Europa 2020 bör 5 % av medlen för målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning 
avsättas som en resultatreserv för varje 
fond och regionkategori i varje 
medlemsstat.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 307
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58) För att stärka inriktningen på resultat 
och på att uppnå målen för Europa 2020 
bör 5 % av medlen för målet Investering 
för tillväxt och sysselsättning avsättas som 
en resultatreserv för varje fond och 
regionkategori i varje medlemsstat.

(58) För att stärka inriktningen på resultat 
och på att uppnå målen för Europa 2020 
skulle 5 % av de medel för målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning 
som tilldelats en medlemsstat kunna 
avsättas som en resultatreserv för varje 
fond och regionkategori i denna
medlemsstat.

Or. es

Ändringsförslag 308
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Skäl 59
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(59) När det gäller fonderna och i syfte 
att ombesörja en lämplig fördelning mellan 
regionkategorier bör medlen inte 
överföras mellan mindre utvecklade 
regioner, övergångsregioner och mer 
utvecklade regioner, utom i vederbörligen 
motiverade undantagsfall, där det gäller 
att uppfylla ett eller flera tematiska mål 
och som omfattar högst 2 % av anslagen 
till den regionkategorin.

(59) När det gäller fonderna får medlen 
under vissa villkor överföras mellan 
mindre utvecklade regioner, 
övergångsregioner och mer utvecklade 
regioner.

Or. de

Motivering

Det måste vara möjligt att omfördela medlen mellan olika kategorier, till exempel inom en 
delstat, för att förhindra skillnader i stödnivåer.

Ändringsförslag 309
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Skäl 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(59) När det gäller fonderna och i syfte att 
ombesörja en lämplig fördelning mellan 
regionkategorier bör medlen inte överföras 
mellan mindre utvecklade regioner, 
övergångsregioner och mer utvecklade 
regioner, utom i vederbörligen motiverade 
undantagsfall, där det gäller att uppfylla 
ett eller flera tematiska mål och som 
omfattar högst 2 % av anslagen till den 
regionkategorin.

(59) När det gäller fonderna och i syfte att 
ombesörja en lämplig fördelning mellan 
regionkategorier bör medlen inte överföras 
mellan mindre utvecklade regioner, 
övergångsregioner och mer utvecklade 
regioner.

Or. pt
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Motivering

Områdena har redan en särskild finansieringsram och medel bör inte kunna överföras mellan 
regioner, särskilt när de stora stödmottagarna är de mer utvecklade regionerna på de mindre 
utvecklade regionernas bekostnad. Det står klart att spridningseffekten här inte kommer att 
bidra till en större ekonomisk, social och regional sammanhållning enligt artikel 174 i 
fördraget. Detta överensstämmer med ändringen av artikel 85.2.

Ändringsförslag 310
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Skäl 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller fonderna och i syfte att 
ombesörja en lämplig fördelning mellan 
regionkategorier bör medlen inte överföras 
mellan mindre utvecklade regioner och mer 
utvecklade regioner, utom i vederbörligen 
motiverade undantagsfall, där det gäller att 
uppfylla ett eller flera tematiska mål och 
som omfattar högst 2 % av anslagen till 
den regionkategorin.

När det gäller fonderna och i syfte att 
ombesörja en lämplig fördelning mellan 
regionkategorier bör medlen inte överföras 
mellan mindre utvecklade regioner och mer 
utvecklade regioner, utom i vederbörligen 
motiverade undantagsfall, där det gäller att 
uppfylla ett eller flera tematiska mål och 
som omfattar högst 5 % av anslagen till 
den regionkategorin.

Or. en

Ändringsförslag 311
Markus Pieper, Joachim Zeller, Michael Theurer, Tamás Deutsch, Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Skäl 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(59) När det gäller fonderna och i syfte 
att ombesörja en lämplig fördelning 
mellan regionkategorier bör medlen inte 
överföras mellan mindre utvecklade 
regioner, övergångsregioner och mer 
utvecklade regioner, utom i 
vederbörligen motiverade undantagsfall, 
där det gäller att uppfylla ett eller flera

(59) När det gäller fonderna och i syfte 
att ombesörja en lämplig fördelning 
mellan regionkategorier bör medlen inte 
överföras mellan mindre utvecklade 
regioner och mer utvecklade regioner, 
utom i vederbörligen motiverade 
undantagsfall, där det gäller att uppfylla 
ett eller flera tematiska mål och som 
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tematiska mål och som omfattar högst 
2 % av anslagen till den 
regionkategorin.

omfattar högst 2 % av anslagen till den 
regionkategorin.

Or. de

Ändringsförslag 312
Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Skäl 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller fonderna och i syfte att 
ombesörja en lämplig fördelning mellan 
regionkategorier bör medlen inte överföras 
mellan mindre utvecklade regioner och mer 
utvecklade regioner, utom i vederbörligen 
motiverade undantagsfall, där det gäller att 
uppfylla ett eller flera tematiska mål och 
som omfattar högst 2 % av anslagen till 
den regionkategorin.

När det gäller fonderna och i syfte att 
ombesörja en lämplig fördelning mellan 
regionkategorier bör medlen inte överföras 
mellan mindre utvecklade regioner och mer 
utvecklade regioner, utom i vederbörligen 
motiverade undantagsfall, där det gäller att 
uppfylla ett eller flera tematiska mål och 
som omfattar högst 6 % av anslagen till 
den regionkategorin.

Or. en

Ändringsförslag 313
Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Skäl 59 a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(59 a) Erfarenheterna med den 
nuvarande budgetramen visar att 
utnyttjande av medlen måste behållas på 
en nivå av 4 % av BNP när det gäller 
taket för anslag från 
sammanhållningsfonden.

Or. en
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Ändringsförslag 314
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Förslag till förordning
Skäl 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(60) För att säkerställa en reell 
ekonomisk effekt bör stöd från fonderna 
inte ersätta offentliga utgifter eller 
likvärdiga strukturutgifter i 
medlemsstaterna i den mening som avses 
i denna förordning. För att den vidare 
ekonomiska situationen ska beaktas i 
samband med stöd från fonderna bör 
dessutom storleken på de offentliga 
utgifterna bestämmas med hänsyn till de 
allmänna makroekonomiska 
förhållanden under vilka finansieringen 
äger rum, på grundval av indikatorerna 
i de stabilitets- och konvergensprogram 
som medlemsstaterna ska lämna in varje 
år i enlighet med rådets förordning (EG) 
nr 1466/97 av den 7 juli 1997 om 
förstärkning av övervakningen av de 
offentliga finanserna samt 
övervakningen och samordningen av 
den ekonomiska politiken. 
Kommissionens kontroller av 
additionalitetsprincipen bör inriktas på 
de medlemsstater där minst 15 % av 
befolkningen bor i de mindre utvecklade 
regionerna eller övergångsregionerna, på 
grund av omfattningen av de medel som 
anslås till dem.

(60) För att säkerställa en reell 
ekonomisk effekt bör stöd från fonderna 
inte ersätta offentliga utgifter eller 
likvärdiga strukturutgifter i 
medlemsstaterna i den mening som avses 
i denna förordning. För att den vidare 
ekonomiska situationen ska beaktas i 
samband med stöd från fonderna bör 
dessutom storleken på de offentliga 
utgifterna bestämmas med hänsyn till de 
allmänna makroekonomiska 
förhållanden under vilka finansieringen 
äger rum, på grundval av indikatorerna 
i de stabilitets- och konvergensprogram 
som medlemsstaterna ska lämna in varje 
år i enlighet med rådets förordning (EG) 
nr 1466/97 av den 7 juli 1997 om 
förstärkning av övervakningen av de 
offentliga finanserna samt 
övervakningen och samordningen av 
den ekonomiska politiken. 
Kommissionens kontroller av 
additionalitetsprincipen bör omfatta alla 
regioner.

Or. de

Motivering

Jfr artikel 1 i Europaparlamentets resolution av den 5 juli 2011 om kommissionens femte 
sammanhållningsrapport och strategin för sammanhållningspolitiken efter 2013 
(2011/2035(INI)).
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Ändringsförslag 315
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(61) Det behövs kompletterande 
bestämmelser för programplanering, 
förvaltning, övervakning och kontroller i 
fråga om operativa program som får stöd 
av fonderna. I de operativa programmen 
bör man ange prioriterade områden som 
motsvarar tematiska mål, utarbeta en 
sammanhängande strategi för att ta itu med 
konstaterade utvecklingsbehov samt 
fastställa ramar för resultatbedömning. 
Programmen bör också innehålla andra 
inslag som behövs för att stödja ett 
effektivt genomförande av fonderna.

(61) Det behövs kompletterande 
bestämmelser för programplanering, 
förvaltning, övervakning, rapportmetoder, 
metoder för förvaltning av projekt och 
program och kontroller i fråga om 
operativa program som får stöd av 
fonderna. I de operativa programmen bör 
man ange prioriterade områden som 
motsvarar tematiska mål, utarbeta en 
sammanhängande strategi för att ta itu med 
konstaterade utvecklingsbehov samt 
fastställa ramar för resultatbedömning. 
Programmen bör också innehålla andra 
inslag som behövs för att stödja ett 
effektivt genomförande av fonderna.

Or. en

Ändringsförslag 316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(61) Det behövs kompletterande 
bestämmelser för programplanering, 
förvaltning, övervakning och kontroller i 
fråga om operativa program som får stöd 
av fonderna. I de operativa programmen 
bör man ange prioriterade områden som 
motsvarar tematiska mål, utarbeta en 
sammanhängande strategi för att ta itu med 
konstaterade utvecklingsbehov samt 

(61) Det behövs kompletterande 
bestämmelser för programplanering, 
förvaltning, övervakning och kontroller i 
fråga om operativa program som får stöd 
av fonderna. I de operativa programmen 
bör man ange prioriterade mål som 
motsvarar tematiska mål och de
övergripande principer som gäller 
efterlevnad av EU-lagstiftningen och den 
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fastställa ramar för resultatbedömning. 
Programmen bör också innehålla andra 
inslag som behövs för att stödja ett 
effektivt genomförande av fonderna.

nationella lagstiftningen, främjande av 
jämställdhet mellan män och kvinnor och
icke-diskriminering samt hållbar 
utveckling enligt bestämmelserna i denna 
förordning, utarbeta en sammanhängande 
strategi för att ta itu med konstaterade 
utvecklingsbehov samt fastställa ramar för 
resultatbedömning.  Programmen bör också 
innehålla andra inslag som behövs för att 
stödja ett effektivt genomförande av 
fonderna.

Or. en

Ändringsförslag 317
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Skäl 62

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(62) För att öka komplementariteten och 
förenkla genomförandet bör det vara 
möjligt att kombinera stöd från 
Sammanhållningsfonden och Eruf med 
stöd från ESF i gemensamma operativa 
program inom målet Investering för tillväxt 
och sysselsättning.

(62) För att öka komplementariteten och 
förenkla stödmottagarnas tillgång till 
strukturfonderna och det efterföljande 
genomförandet av projekten, bör det vara 
möjligt att främja en 
flerförvaltningsmodell genom att 
kombinera stöd från 
Sammanhållningsfonden och Eruf med 
stöd från ESF i gemensamma operativa 
program inom målet Investering för tillväxt 
och sysselsättning.

Or. pt

Motivering

Flerförvaltningsmodellen kommer att göra det möjligt för stödmottagare med en 
projektutvecklingsplan att endast lämna in en ansökan om finansiering från Eruf, 
Sammanhållningsfonden eller ESF för de olika investeringar sökanden ämnar göra. Denna 
modell skulle främja projektutvecklingen och -genomförandet och innebära att stödmottagare 
inte längre måste lämna in flera ansökningar till specifika finansieringsprogram.
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Ändringsförslag 318
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Skäl 64

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(64) För att ge medlemsstaterna möjlighet 
att genomföra delar av ett operativt 
program med ett resultatbaserat 
tillvägagångssätt är det lämpligt att 
föreskriva om en gemensam åtgärdsplan 
bestående av en uppsättning åtgärder som 
ska genomföras av stödmottagaren för att 
bidra till det operativa programmets mål.  
För att förenkla och stärka fondernas
resultatinriktning bör förvaltningen av den 
gemensamma handlingsplanen enbart 
bygga på gemensamt överenskomna 
delmål, utfall och resultat, i enlighet med 
kommissionens beslut om antagande av 
den gemensamma handlingsplanen.  
Kontroller och revision av en gemensam 
handlingsplan bör också begränsas till att 
omfatta dessa delmål, utfall och resultat. 
Därför bör det fastställas bestämmelser om 
utarbetande, innehåll, antagande, finansiell 
förvaltning och kontroll av sådana planer.

(64) För att ge medlemsstaterna möjlighet 
att genomföra delar av ett operativt 
program med ett resultatbaserat 
tillvägagångssätt är det lämpligt att 
föreskriva om en gemensam åtgärdsplan 
bestående av en uppsättning åtgärder som 
ska genomföras av stödmottagaren för att 
bidra till det operativa programmets mål.  
För att förenkla och stärka fondernas 
resultatinriktning bör förvaltningen av den 
gemensamma handlingsplanen enbart 
bygga på gemensamt överenskomna 
delmål för projektförvaltning, utfall och 
resultat, i enlighet med kommissionens 
beslut om antagande av den gemensamma 
handlingsplanen.  Kontroller och revision 
av en gemensam handlingsplan bör också 
begränsas till att omfatta dessa delmål, 
utfall och resultat. Därför bör det fastställas 
bestämmelser om utarbetande, innehåll, 
antagande, finansiell förvaltning och 
kontroll av sådana planer.

Or. en

Ändringsförslag 319
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

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 

(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 



AM\903190SV.doc 105/176 PE489.656v01-00

SV

program, bör åtgärder som får stöd från 
fonderna genomföras som en integrerad 
territoriell investering inom ett operativt 
program.

program, bör åtgärder som får stöd från 
fonderna genomföras som en integrerad 
territoriell investering.

Or. en

Ändringsförslag 320
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 67

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(67) För att nödvändiga och uppdaterade 
uppgifter om programmets genomförande 
ska finnas att tillgå måste medlemsstaterna 
regelbundet förse kommissionen med de 
viktigaste uppgifterna. För att undvika en 
extra börda för medlemsstaterna bör detta 
begränsas till uppgifter som samlas in 
kontinuerligt, och överföringen av 
uppgifterna bör ske elektroniskt.

(67) För att nödvändiga och uppdaterade 
uppgifter om programmets genomförande 
ska finnas att tillgå måste medlemsstaterna 
regelbundet förse kommissionen med de 
viktigaste uppgifterna. För att undvika en 
extra börda för medlemsstaterna bör detta 
begränsas till uppgifter som samlas in 
kontinuerligt, och överföringen av 
uppgifterna bör ske elektroniskt. I de fall 
där dessa överföringar inbegriper 
personuppgifter bör bestämmelserna i 
direktiv 95/46/EG och i Förordning (EG) 
45/2001 tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 321
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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 

(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 
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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.

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 
budgetmedel som anslås för 
kommunikationsåtgärder i enlighet med 
denna förordning också bidra till att öka 
medvetenheten om 
sammanhållningspolitikens mål och dess 
roll som en fråga av verklig betydelse för 
EU-medborgarna.

Or. en

Ändringsförslag 322
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Skäl 72

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att göra informationen om 
finansieringsmöjligheter och 
stödmottagande projekt lättillgängligare 
och mer genomsynlig bör det i varje 
medlemsstat finnas en enda webbplats eller 
webbportal med information om operativa 
program, inklusive förteckningar över 
verksamhet som fått stöd inom varje 
operativt program.

För att göra informationen om 
finansieringsmöjligheter och 
stödmottagande projekt lättillgängligare 
och mer genomsynlig och för att tydligare 
förklara tankarna bakom den europeiska 
integrationsprocessen i områden med 
regional utveckling och 
sektorsövergripande åtgärder bör det i 
varje i varje medlemsstat finnas en enda 
webbplats eller webbportal där man 
använder ett tydligt och begripligt språk 
och som tillhandahåller information om 
operativa program, inklusive förteckningar 
över verksamhet som fått stöd inom varje 
operativt program.

Or. en
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Ändringsförslag 323
María Irigoyen Pérez

Förslag till förordning
Skäl 72

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(72) För att göra informationen om 
finansieringsmöjligheter och 
stödmottagande projekt lättillgängligare 
och mer genomsynlig bör det i varje 
medlemsstat finnas en enda webbplats eller 
webbportal med information om alla 
operativa program, inklusive förteckningar 
över verksamhet som fått stöd inom varje 
operativt program.

(72) För att göra informationen om 
finansieringsmöjligheter och 
stödmottagande projekt lättillgängligare 
och mer genomsynlig bör det i varje 
medlemsstat finnas en enda webbplats eller 
webbportal med begriplig och 
lättillgänglig information om alla operativa 
program, inklusive förteckningar över 
verksamhet som fått stöd inom varje 
operativt program.

Or. es

Motivering

Man bör garantera att den information som ges är begriplig och tillgänglig.

Ändringsförslag 324
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Skäl 73

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(73) Det är nödvändigt att fastställa de 
faktorer som kan ändra fondernas 
samfinansieringssats för de operativa 
programmen, särskilt för att öka 
unionsmedlens multiplikatoreffekt. Det är 
också nödvändigt att fastställa de högsta 
samfinansieringssatserna per 
regionkategori, för att säkerställa att 
samfinansieringsprincipen följs genom en 
lämplig nivå på medlemsstaternas stöd.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 325
Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Skäl 73

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det är nödvändigt att fastställa de faktorer 
som kan ändra fondernas 
samfinansieringssats för de operativa 
programmen, särskilt för att öka 
unionsmedlens multiplikatoreffekt. Det är 
också nödvändigt att fastställa de högsta
samfinansieringssatserna per 
regionkategori, för att säkerställa att 
samfinansieringsprincipen följs genom en 
lämplig nivå på medlemsstaternas stöd.

Det är nödvändigt att fastställa de faktorer 
som kan ändra fondernas 
samfinansieringssats för de operativa
programmen, särskilt för att öka 
unionsmedlens multiplikatoreffekt. Det är 
också nödvändigt att fastställa de högsta 
samfinansieringssatserna per 
regionkategori, för att säkerställa att 
samfinansieringsprincipen följs genom en 
lämplig nivå på offentligt och privat stöd 
från medlemsstaterna. De nuvarande 
samfinansieringssatserna bör inte höjas 
under den nuvarande ekonomiska 
situationen som redan innebär många 
utmaningar för regionerna. I regioner 
med huvudstäder som är den enda mer 
utvecklade regionen i en medlemsstat bör 
man föreskriva större flexibilitet.

Or. en

Ändringsförslag 326
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Skäl 73

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(73) Det är nödvändigt att fastställa de 
faktorer som kan ändra fondernas 
samfinansieringssats för de operativa 
programmen, särskilt för att öka 
unionsmedlens multiplikatoreffekt. Det är 
också nödvändigt att fastställa de högsta 
samfinansieringssatserna per 

(73) Det är nödvändigt att fastställa de 
faktorer som kan ändra fondernas
samfinansieringssats för de operativa 
programmen, med hänsyn till villkoren för 
ekonomisk styrning för respektive 
medlemsstat enligt stabilitets- och 
tillväxtpakten, särskilt för att öka 
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regionkategori, för att säkerställa att 
samfinansieringsprincipen följs genom en 
lämplig nivå på medlemsstaternas stöd.

unionsmedlens multiplikatoreffekt. Det är 
också nödvändigt att fastställa de högsta 
samfinansieringssatserna per 
regionkategori, för att säkerställa att 
samfinansieringsprincipen följs genom en 
lämplig nivå på medlemsstaternas stöd.

Or. pt

Motivering

Samfinansieringssatsen bör avgöras enligt de ekonomiska villkoren för varje medlemsstat 
enligt stabilitets- och tillväxtpakten. Den är avsedd att vara tillräckligt flexibel för att göra 
det möjlig för kommissionen att höja samfinansieringssatsen och främja projektutveckling om 
en medlemsstat står inför allt större budgetproblem.

Ändringsförslag 327
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Skäl74

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det är nödvändigt att medlemsstaterna 
utser en förvaltningsmyndighet, en 
attesteringsmyndighet och en fristående 
revisionsmyndighet för varje operativt 
program. För att ge medlemsstaterna 
flexibilitet när de inrättar kontrollsystem är 
det lämpligt att ge dem möjlighet att välja 
att låta attesteringsmyndighetens uppgifter 
utföras av förvaltningsmyndigheten. 
Medlemsstaten bör också ha rätt att utse 
förmedlande organ för att utföra vissa av 
förvaltningsmyndighetens eller 
attesteringsmyndighetens uppgifter. 
Medlemsstaten bör i så fall tydligt 
fastställa deras ansvarsområden och 
funktioner.

Det är nödvändigt att medlemsstaterna 
utser en förvaltningsmyndighet, en 
attesteringsmyndighet och en fristående 
revisionsmyndighet för varje operativt 
program. För att ge medlemsstaterna 
flexibilitet när de inrättar kontrollsystem är 
det lämpligt att ge dem möjlighet att välja 
att låta attesteringsmyndighetens uppgifter 
utföras av förvaltningsmyndigheten. 
Medlemsstaten bör också ha rätt att utse 
förmedlande organ för att utföra vissa av 
förvaltningsmyndighetens eller 
attesteringsmyndighetens uppgifter under 
förutsättning att de har fullständig 
behörighet att hantera förvaltningen av 
projekt och program. Medlemsstaten bör i 
så fall tydligt fastställa deras 
ansvarsområden och funktioner.

Or. en
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Ändringsförslag 328
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Skäl 74

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det är nödvändigt att medlemsstaterna 
utser en förvaltningsmyndighet, en 
attesteringsmyndighet och en fristående 
revisionsmyndighet för varje operativt 
program. För att ge medlemsstaterna 
flexibilitet när de inrättar kontrollsystem är 
det lämpligt att ge dem möjlighet att välja 
att låta attesteringsmyndighetens uppgifter 
utföras av förvaltningsmyndigheten. 
Medlemsstaten bör också ha rätt att utse 
förmedlande organ för att utföra vissa av 
förvaltningsmyndighetens eller 
attesteringsmyndighetens uppgifter. 
Medlemsstaten bör i så fall tydligt 
fastställa deras ansvarsområden och 
funktioner.

Det är nödvändigt att medlemsstaterna 
utser en förvaltningsmyndighet, en 
attesteringsmyndighet och en fristående 
revisionsmyndighet för varje operativt 
program. För att ge medlemsstaterna 
flexibilitet när de inrättar kontrollsystem är 
det lämpligt att ge dem möjlighet att välja 
att låta attesteringsmyndighetens uppgifter 
utföras av förvaltningsmyndigheten. 
Medlemsstaten bör också ha rätt att utse 
förmedlande organ för att utföra vissa av 
förvaltningsmyndighetens eller 
attesteringsmyndighetens uppgifter, under 
förutsättning att de har fullständig 
behörighet att hantera förvaltningen av 
projekt och program. Medlemsstaten bör i 
så fall tydligt fastställa deras 
ansvarsområden och funktioner.

Or. en

Ändringsförslag 329
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Skäl 75

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(75) Förvaltningsmyndigheten har 
huvudansvaret för att fonderna genomförs 
effektivt och har därför ett stort antal 
funktioner som rör programförvaltning och 
övervakning, ekonomisk förvaltning och 
kontroller samt urval av projekt.  Dess 
ansvarsområden och funktioner bör 

(75) Förvaltningsmyndigheten har 
huvudansvaret för att fonderna genomförs 
effektivt och har därför ett stort antal 
funktioner som rör förvaltning av projekt 
och program samt övervakning, ekonomisk 
förvaltning och kontroller samt urval av 
projekt.  Dess ansvarsområden och 
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fastställas. funktioner bör fastställas i förordningens 
artiklar.

Or. en

Ändringsförslag 330
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Skäl 78

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(78) På grund av den särskilda 
organisationen av förvaltnings- och 
kontrollsystemen för Eruf, ESF och 
Sammanhållningsfonden och för att kraven 
ska vara proportionerliga, krävs särskilda 
bestämmelser för ackreditering och 
återkallande av ackreditering av 
förvaltningsmyndigheter och 
attesteringsmyndigheter.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 331
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 78

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(78) På grund av den särskilda 
organisationen av förvaltnings- och 
kontrollsystemen för Eruf, ESF och 
Sammanhållningsfonden och för att 
kraven ska vara proportionerliga, krävs 
särskilda bestämmelser för ackreditering 
och återkallande av ackreditering av 
förvaltningsmyndigheter och 
attesteringsmyndigheter.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 332
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Skäl 78

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(78) På grund av den särskilda 
organisationen av förvaltnings- och 
kontrollsystemen för Eruf, ESF och 
Sammanhållningsfonden och för att kraven 
ska vara proportionerliga, krävs särskilda 
bestämmelser för ackreditering och 
återkallande av ackreditering av 
förvaltningsmyndigheter och 
attesteringsmyndigheter.

(78) På grund av den särskilda 
organisationen av förvaltnings- och 
kontrollsystemen för Eruf, ESF och 
Sammanhållningsfonden och för att kraven 
ska vara proportionerliga, krävs särskilda 
bestämmelser för tillvägagångssätt och 
funktionssätt för förvaltningsmyndigheter 
och attesteringsmyndigheter.

Or. es

Ändringsförslag 333
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Skäl 80

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(80) Förutom gemensamma regler för den 
finansiella förvaltningen behövs 
kompletterande bestämmelser för Eruf, 
ESF och Sammanhållningsfonden. För att 
kommissionen ska få en rimlig säkerhet 
inför den årliga räkenskapsavslutningen,
bör särskilt ansökningar om 
mellanliggande utbetalningar återbetalas 
till 90 % av det belopp som blir resultatet 
när samfinansieringssatsen för varje 
prioriterat område i enlighet med beslutet 
om antagande av det operativa programmet 
tillämpas på de stödberättigande utgifterna 
inom det prioriterade området. Återstående 
belopp bör betalas ut till medlemsstaterna 
efter den årliga räkenskapsavslutningen, 

(80) Förutom gemensamma regler för den 
finansiella förvaltningen behövs 
kompletterande bestämmelser för Eruf, 
ESF och Sammanhållningsfonden. För att 
kommissionen ska få en rimlig säkerhet 
bör särskilt ansökningar om 
mellanliggande utbetalningar återbetalas 
till 90 % av det belopp som blir resultatet 
när samfinansieringssatsen för varje 
prioriterat område i enlighet med beslutet 
om antagande av det operativa programmet 
tillämpas på de stödberättigande utgifterna 
inom det prioriterade området. Återstående 
belopp bör betalas ut till medlemsstaterna i 
samband med räkenskapsavslutningen, 
under förutsättning att man kunnat uppnå 
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under förutsättning att man kunnat uppnå 
rimlig säkerhet om utgifternas 
stödberättigande under det år som 
avslutandeförfarandet gäller.

rimlig säkerhet om utgifternas 
stödberättigande.

Or. es

Motivering

Den årliga räkenskapsavslutningen ska enligt EEG avlasta arbetet med periodens 
räkenskapsavslutning och minska den tid som räkenskapshandlingarna hålls kvar. I praktiken 
försvårar detta den förenkling som kommissionen förespråkar på grund av komplexiteten hos 
dess genomförande under en programplaneringsperiod då förbättringarna för övrigt borde 
koncentreras till utvärderingen av resultaten.

Ändringsförslag 334
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Skäl 81

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(81) För att säkerställa att stödmottagarna 
får stödet så snart som möjligt och för att 
öka säkerheten för kommissionen är det 
lämpligt att kräva att 
betalningsansökningarna endast omfattar 
utgifter för vilka stöd har betalats ut till 
stödmottagarna. Förfinansiering bör därför 
ske varje år, så att medlemsstaterna har 
tillräckliga medel. Förfinansieringen bör ha 
räknats av varje år vid 
räkenskapsavslutningen.

(81) För att säkerställa att stödmottagarna 
får stödet så snart som möjligt och för att 
öka säkerheten för kommissionen är det 
lämpligt att kräva att 
betalningsansökningarna endast omfattar 
utgifter för vilka stöd har betalats ut till 
stödmottagarna. Förfinansiering bör därför 
ske så att medlemsstaterna har tillräckliga 
medel. Förfinansieringen bör ha räknats av
i enlighet med de förfaranden som 
fastställts.

Or. es

Ändringsförslag 335
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Skäl 83
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(83) Det är nödvändigt att i detalj 
fastställa förfarandet för den årliga 
räkenskapsavslutningen för fonderna, för 
att skapa en tydlig bas och rättslig 
förutsebarhet på området. Det är viktigt 
att ge medlemsstaterna en begränsad 
möjlighet att reservera belopp i 
årsräkenskaperna som omfattas av ett 
förfarande med revisionsmyndigheten.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 336
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Skäl 84

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(84) Den årliga räkenskapsavslutningen 
bör åtföljas av ett årligt avslutande av 
genomförda insatser (för Eruf och 
Sammanhållningsfonden) och utgifter 
(för ESF). För att minska kostnaderna i 
samband med avslutandet av operativa 
program, minska den administrativa 
bördan för stödmottagarna och skapa 
rättslig förutsebarhet bör det årliga 
avslutandet vara obligatoriskt, för att på 
så sätt begränsa den period då underlag 
måste sparas, insatser kan revideras och 
finansiella korrigeringar genomföras.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 337
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Förslag till förordning
Skäl 84

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(84) Den årliga räkenskapsavslutningen 
bör åtföljas av ett årligt avslutande av 
genomförda insatser (för Eruf och 
Sammanhållningsfonden) och utgifter (för 
ESF). För att minska kostnaderna i 
samband med avslutandet av operativa 
program, minska den administrativa bördan 
för stödmottagarna och skapa rättslig 
förutsebarhet bör det årliga avslutandet 
vara obligatoriskt, för att på så sätt 
begränsa den period då underlag måste 
sparas, insatser kan revideras och 
finansiella korrigeringar genomföras.

(84) Den årliga räkenskapsavslutningen 
bör åtföljas av ett årligt avslutande av 
genomförda insatser (för Eruf och 
Sammanhållningsfonden) och utgifter (för 
ESF). För att minska kostnaderna i 
samband med avslutandet av operativa 
program, minska den administrativa bördan 
för stödmottagarna och skapa rättslig 
förutsebarhet kan medlemsstaterna välja 
att tillämpa det årliga avslutandet, för att 
på så sätt begränsa den period då underlag 
måste sparas, insatser kan revideras och 
finansiella korrigeringar genomföras.

Or. fr

Ändringsförslag 338
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Skäl 86a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(86a) Om en medlemsstat hotas eller har 
drabbats av en svår finansiell situation och 
redan får stödåtgärder i form av finansiell 
hjälp från unionen bör kommissionen i 
enlighet med artikel 53a i 
budgetförordningen göra korrigerade 
och/eller återkrävda medel och/eller 
ränteintäkter eller andra återflöden med 
centraliserad förvaltning tillgängliga för 
medlemsstaten i ett särskilt program som 
är inriktat på tillväxtinvesteringar, framför 
allt infrastrukturprojekt som är nära 
knutna till näringslivet.

Or. de
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Ändringsförslag 339
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Skäl 86b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(86b) I syfte att inte ytterligare förvärra det 
finansiella läget i medlemsstater som redan 
hotas eller har drabbats av en svår 
finansiell situation bör kommissionen på 
begäran av medlemsstaten och under 
kommissionens förvaltning snarast möjligt 
göra de återkrävda eller inställda medlen 
tillgängliga genom ett särskilt program 
som syftar till att främja konkret tillväxt, 
t.ex. stöd till infrastruktur som är nära 
knuten till näringslivet.

Or. de

Ändringsförslag 340
Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(87) Intervallerna mellan revisionerna bör 
stå i proportion till omfattningen av 
unionens stöd från fonderna.  Framför allt 
bör antalet revisioner minskas när de 
stödberättigade utgifterna för en insats inte 
överstiger 100 000 euro. Det bör dock vara 
möjligt att utföra revisioner när som helst 
när det finns tecken på oriktigheter eller 
oegentligheter eller, när en genomförd 
insats avslutats, som en del i ett 
granskningsurval.  För att nivån på 
kommissionens revision ska stå i 
proportion till risken bör kommissionen 
kunna minska sitt revisionsarbete rörande 
de operativa programmen, om det inte 
finns några större brister eller om 

(87) Intervallerna mellan revisionerna bör 
stå i proportion till omfattningen av 
unionens stöd från fonderna.  Framför allt 
bör endast en revision utföras när de 
stödberättigade utgifterna för en insats inte 
överstiger 250 000 euro. Det bör dock vara 
möjligt att utföra revisioner när som helst 
när det finns tecken på oriktigheter eller 
oegentligheter eller, när en genomförd 
insats avslutats, som en del i ett 
granskningsurval.  Kommissionen bör 
minska sitt revisionsarbete rörande de 
operativa programmen, om det inte finns 
några större brister eller om 
revisionsmyndigheten är tillförlitlig.
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revisionsmyndigheten är tillförlitlig.

Or. en

Ändringsförslag 341
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Förslag till förordning
Skäl 87

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(87) Intervallerna mellan revisionerna 
bör stå i proportion till omfattningen av 
unionens stöd från fonderna. Framför 
allt bör antalet revisioner minskas när 
de stödberättigade utgifterna för en 
insats inte överstiger 100 000 euro. Det 
bör dock vara möjligt att utföra 
revisioner när som helst när det finns 
tecken på oriktigheter eller 
oegentligheter eller, när en genomförd 
insats avslutats, som en del i ett 
granskningsurval. För att nivån på 
kommissionens revision ska stå i 
proportion till risken bör kommissionen 
kunna minska sitt revisionsarbete 
rörande de operativa programmen, om 
det inte finns några större brister eller 
om revisionsmyndigheten är tillförlitlig.

(87) Intervallerna mellan revisionerna 
bör stå i proportion till omfattningen av 
unionens stöd från fonderna. Framför 
allt bör antalet revisioner minskas när 
de stödberättigade utgifterna för en 
insats inte överstiger 100 000 euro. Vid 
insatser över 10 miljoner euro bör 
kommissionen vara skyldig att utföra 
revision. Det bör dock vara möjligt att 
utföra revisioner när som helst när det
finns tecken på oriktigheter, 
omlokaliseringar eller oegentligheter 
eller, när en genomförd insats avslutats, 
som en del i ett granskningsurval. För 
att nivån på kommissionens revision ska 
stå i proportion till risken bör 
kommissionen kunna minska sitt 
revisionsarbete rörande de operativa 
programmen, om det inte finns några 
större brister eller om 
revisionsmyndigheten har visat sig vara
tillförlitlig under föregående stödperiod.

Or. de

Ändringsförslag 342
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana

Förslag till förordning
Skäl 87
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(87) Intervallerna mellan revisionerna bör 
stå i proportion till omfattningen av 
unionens stöd från fonderna.  Framför allt 
bör antalet revisioner minskas när de 
stödberättigade utgifterna för en insats inte 
överstiger 100 000 euro. Det bör dock vara 
möjligt att utföra revisioner när som helst 
när det finns tecken på oriktigheter eller 
oegentligheter eller, när en genomförd 
insats avslutats, som en del i ett 
granskningsurval.  För att nivån på 
kommissionens revision ska stå i 
proportion till risken bör kommissionen 
kunna minska sitt revisionsarbete rörande 
de operativa programmen, om det inte 
finns några större brister eller om 
revisionsmyndigheten är tillförlitlig.

(87) Intervallerna mellan revisionerna bör 
stå i proportion till omfattningen av 
unionens stöd från fonderna.  Framför allt 
bör endast en revision utföras när de 
stödberättigade utgifterna för en insats inte 
överstiger 200 000 euro. Det bör dock vara 
möjligt att utföra revisioner när som helst 
när det finns tecken på oriktigheter eller 
oegentligheter eller, när en genomförd 
insats avslutats, som en del i ett 
granskningsurval.  För att nivån på 
kommissionens revision ska stå i 
proportion till risken bör kommissionen 
kunna minska sitt revisionsarbete rörande 
de operativa programmen, om det inte 
finns några större brister eller om 
revisionsmyndigheten är tillförlitlig.

Or. en

Motivering

För att säkerställa proportionaliteten vid övervakningen av operativa program föreslår man 
att de stödberättigade utgifterna som inte överstiger 200 000 euro bör vara föremål för 
endast en revision.

Ändringsförslag 343
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Skäl 87

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(87) Intervallerna mellan revisionerna bör 
stå i proportion till omfattningen av 
unionens stöd från fonderna.  Framför allt 
bör antalet revisioner minskas när de 
stödberättigade utgifterna för en insats inte 
överstiger 100 000 euro. Det bör dock vara 
möjligt att utföra revisioner när som helst 
när det finns tecken på oriktigheter eller 

(87) Intervallerna mellan revisionerna bör 
stå i proportion till omfattningen av 
unionens stöd från fonderna.  Framför allt 
bör antalet revisioner minskas när de 
stödberättigade utgifterna för en insats inte 
överstiger 200 000 euro. Det bör dock vara 
möjligt att utföra revisioner när som helst 
när det finns tecken på oriktigheter eller 
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oegentligheter eller, när en genomförd 
insats avslutats, som en del i ett 
granskningsurval.  För att nivån på 
kommissionens revision ska stå i 
proportion till risken bör kommissionen 
kunna minska sitt revisionsarbete rörande 
de operativa programmen, om det inte 
finns några större brister eller om 
revisionsmyndigheten är tillförlitlig.

oegentligheter eller, när en genomförd 
insats avslutats, som en del i ett 
granskningsurval.  För att nivån på 
kommissionens revision ska stå i 
proportion till risken bör kommissionen 
kunna minska sitt revisionsarbete rörande 
de operativa programmen, om det inte 
finns några större brister eller om 
revisionsmyndigheten är tillförlitlig.

Or. en

Ändringsförslag 344
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Skäl 87

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(87) Intervallerna mellan revisionerna bör 
stå i proportion till omfattningen av 
unionens stöd från fonderna. Framför allt 
bör antalet revisioner minskas när de 
stödberättigade utgifterna för en insats inte 
överstiger 100 000 euro. Det bör dock vara 
möjligt att utföra revisioner när som helst 
när det finns tecken på oriktigheter eller 
oegentligheter eller, när en genomförd 
insats avslutats, som en del i ett 
granskningsurval. För att nivån på 
kommissionens revision ska stå i 
proportion till risken bör kommissionen 
kunna minska sitt revisionsarbete rörande 
de operativa programmen, om det inte 
finns några större brister eller om 
revisionsmyndigheten är tillförlitlig.

(87) Intervallerna mellan revisionerna bör 
stå i proportion till omfattningen av 
unionens stöd från fonderna. Framför allt 
bör antalet revisioner i möjligaste mån 
minskas till en enda när de stödberättigade 
utgifterna för en insats inte överstiger 
100 000 euro. Det bör dock vara möjligt att 
utföra revisioner när som helst när det finns 
tecken på oriktigheter eller oegentligheter 
eller, när en genomförd insats avslutats, 
som en del i ett granskningsurval. För att 
nivån på kommissionens revision ska stå i 
proportion till risken bör kommissionen 
kunna minska sitt revisionsarbete rörande 
de operativa programmen, om det inte 
finns några större brister eller om 
revisionsmyndigheten är tillförlitlig.

Or. fr

Ändringsförslag 345
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Förslag till förordning
Skäl 88

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att komplettera och ändra vissa icke-
väsentliga delar av denna förordning, bör 
befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen avseende en uppförandekod 
om de mål och kriterier som ska stödja 
genomförandet av partnerskapet,
antagandet av en gemensam strategisk 
ram, kompletterande regler om tilldelning 
av resultatreserven, avgränsningen av de 
områden och den befolkning som omfattas 
av lokala utvecklingsstrategier, närmare 
regler om finansieringsinstrument 
(förhandsbedömning, kombinering av 
stödformer, stödberättigande, typer av 
verksamhet som inte kan få stöd), 
bestämmelser om vissa typer av 
finansieringsinstrument som inrättas på 
nationell, regional, transnationell eller 
gränsöverskridande nivå, bestämmelser om 
finansieringsavtal, överlåtelse och 
förvaltning av tillgångar, förfaranden för 
förvaltning och kontroll, regler för 
betalningsansökningar samt inrättande av 
ett system för kapitalisering av årliga 
delbetalningar, fastställande av 
schablonbelopp för vinstdrivande 
verksamhet, fastställande av ett 
schablonbelopp för indirekta kostnader för 
bidrag som bygger på befintliga metoder 
och motsvarande satser som används på 
unionens politikområden, 
medlemsstaternas ansvar för förfarandet 
för rapportering av oriktigheter och 
återkrav av otillbörligt utbetalda belopp, 
förfarandena för utbyte av uppgifter om 
insatser, förfaranden för en lämplig 
verifieringskedja, villkoren för nationella 
revisioner, ackrediteringskrav för 
förvaltningsmyndigheter och 
attesteringsmyndigheter, angivande av 
allmänt godkända databärare samt kriterier 
för att fastställa nivå för finansiella 

För att komplettera och ändra vissa icke-
väsentliga delar av denna förordning, bör 
befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen avseende en uppförandekod 
om de mål och kriterier som ska stödja 
genomförandet av partnerskapet, närmare 
regler om finansieringsinstrument 
(kombinering av stödformer, 
stödberättigande, typer av verksamhet som 
inte kan få stöd), bestämmelser om vissa 
typer av finansieringsinstrument som 
inrättas på nationell, regional, 
transnationell eller gränsöverskridande 
nivå, bestämmelser om finansieringsavtal, 
överlåtelse och förvaltning av tillgångar, 
förfaranden för förvaltning och kontroll, 
regler för betalningsansökningar samt 
inrättande av ett system för kapitalisering 
av årliga delbetalningar, fastställande av 
schablonbelopp för vinstdrivande 
verksamhet, fastställande av ett 
schablonbelopp för indirekta kostnader för 
bidrag som bygger på befintliga metoder 
och motsvarande satser som används på 
unionens politikområden, 
medlemsstaternas ansvar för förfarandet 
för rapportering av oriktigheter och 
återkrav av otillbörligt utbetalda belopp, 
förfarandena för utbyte av uppgifter om 
insatser, förfaranden för en lämplig 
verifieringskedja, villkoren för nationella 
revisioner, ackrediteringskrav för 
förvaltningsmyndigheter och 
attesteringsmyndigheter, angivande av 
allmänt godkända databärare samt kriterier 
för att fastställa nivå för finansiella 
korrigeringar. Kommissionen bör också 
ges befogenheter att ändra bilaga V för att 
göra de anpassningar som kan komma att 
krävas i framtiden. Det är av särskild 
betydelse att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
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korrigeringar. Kommissionen bör också 
ges befogenheter att ändra bilaga V för att 
göra de anpassningar som kan komma att 
krävas i framtiden. Det är av särskild 
betydelse att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, även på expertnivå.

arbete, även på expertnivå.

Or. en

Ändringsförslag 346
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Skäl 88

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(88) För att komplettera och ändra vissa 
icke-väsentliga delar av denna 
förordning, bör befogenhet att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget delegeras till kommissionen 
avseende en uppförandekod om de mål 
och kriterier som ska stödja 
genomförandet av partnerskapet, 
antagandet av en gemensam strategisk 
ram, kompletterande regler om tilldelning 
av resultatreserven, avgränsningen av de 
områden och den befolkning som 
omfattas av lokala utvecklingsstrategier, 
närmare regler om 
finansieringsinstrument 
(förhandsbedömning, kombinering av 
stödformer, stödberättigande, typer av 
verksamhet som inte kan få stöd), 
bestämmelser om vissa typer av 
finansieringsinstrument som inrättas på 
nationell, regional, transnationell eller 
gränsöverskridande nivå, bestämmelser 
om finansieringsavtal, överlåtelse och 
förvaltning av tillgångar, förfaranden 
för förvaltning och kontroll, regler för 
betalningsansökningar samt inrättande 
av ett system för kapitalisering av årliga 
delbetalningar, fastställande av 

(88) För att komplettera och ändra vissa 
icke-väsentliga delar av denna 
förordning, bör befogenhet att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget delegeras till kommissionen 
avseende en uppförandekod om de mål 
och kriterier som ska stödja 
genomförandet av partnerskapet, 
antagandet av en gemensam strategisk 
ram, avgränsningen av de områden och 
den befolkning som omfattas av lokala 
utvecklingsstrategier, närmare regler 
om finansieringsinstrument 
(förhandsbedömning, kombinering av 
stödformer, stödberättigande, typer av 
verksamhet som inte kan få stöd), 
bestämmelser om vissa typer av 
finansieringsinstrument som inrättas på 
nationell, regional, transnationell eller 
gränsöverskridande nivå, bestämmelser 
om finansieringsavtal, överlåtelse och 
förvaltning av tillgångar, förfaranden 
för förvaltning och kontroll, regler för 
betalningsansökningar samt inrättande 
av ett system för kapitalisering av årliga 
delbetalningar, fastställande av 
schablonbelopp för vinstdrivande 
verksamhet, fastställande av ett 
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schablonbelopp för vinstdrivande 
verksamhet, fastställande av ett 
schablonbelopp för indirekta kostnader 
för bidrag som bygger på befintliga 
metoder och motsvarande satser som 
används på unionens politikområden, 
medlemsstaternas ansvar för 
förfarandet för rapportering av 
oriktigheter och återkrav av otillbörligt 
utbetalda belopp, förfarandena för 
utbyte av uppgifter om insatser, 
förfaranden för en lämplig 
verifieringskedja, villkoren för 
nationella revisioner, ackrediteringskrav 
för förvaltningsmyndigheter och 
attesteringsmyndigheter, angivande av 
allmänt godkända databärare samt 
kriterier för att fastställa nivå för 
finansiella korrigeringar. Kommissionen 
bör också ges befogenheter att ändra 
bilaga V för att göra de anpassningar 
som kan komma att krävas i framtiden. 
Det är särskilt viktigt att kommissionen 
under det förberedande arbetet 
genomför lämpliga samråd, även på 
expertnivå.

schablonbelopp för indirekta kostnader 
för bidrag som bygger på befintliga 
metoder och motsvarande satser som 
används på unionens politikområden, 
medlemsstaternas ansvar för 
förfarandet för rapportering av 
oriktigheter och återkrav av otillbörligt 
utbetalda belopp, förfarandena för 
utbyte av uppgifter om insatser, 
förfaranden för en lämplig 
verifieringskedja, villkoren för 
nationella revisioner, angivande av 
allmänt godkända databärare samt 
kriterier för att fastställa nivå för 
finansiella korrigeringar. Kommissionen 
bör också ges befogenheter att ändra 
bilaga V för att göra de anpassningar 
som kan komma att krävas i framtiden. 
Det är särskilt viktigt att kommissionen 
under det förberedande arbetet 
genomför lämpliga samråd, även på 
expertnivå.

Or. de

Motivering

Anpassningar till ändringsförslagen till artikel 20 och artikel 64.

Ändringsförslag 347
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Skäl 88

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(88) För att komplettera och ändra vissa 
icke-väsentliga delar av denna förordning, 
bör befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 

(88) För att komplettera och ändra vissa 
icke-väsentliga delar av denna förordning, 
bör befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
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kommissionen avseende en 
uppförandekod om de mål och kriterier 
som ska stödja genomförandet av 
partnerskapet, antagandet av en 
gemensam strategisk ram, kompletterande 
regler om tilldelning av resultatreserven, 
avgränsningen av de områden och den 
befolkning som omfattas av lokala 
utvecklingsstrategier, närmare regler om 
finansieringsinstrument 
(förhandsbedömning, kombinering av 
stödformer, stödberättigande, typer av 
verksamhet som inte kan få stöd), 
bestämmelser om vissa typer av 
finansieringsinstrument som inrättas på 
nationell, regional, transnationell eller 
gränsöverskridande nivå, bestämmelser om 
finansieringsavtal, överlåtelse och 
förvaltning av tillgångar, förfaranden för 
förvaltning och kontroll, regler för 
betalningsansökningar samt inrättande av 
ett system för kapitalisering av årliga 
delbetalningar, fastställande av 
schablonbelopp för vinstdrivande 
verksamhet, fastställande av ett 
schablonbelopp för indirekta kostnader för 
bidrag som bygger på befintliga metoder 
och motsvarande satser som används på 
unionens politikområden, 
medlemsstaternas ansvar för förfarandet 
för rapportering av oriktigheter och 
återkrav av otillbörligt utbetalda belopp, 
förfarandena för utbyte av uppgifter om 
insatser, förfaranden för en lämplig 
verifieringskedja, villkoren för nationella 
revisioner, ackrediteringskrav för 
förvaltningsmyndigheter och 
attesteringsmyndigheter, angivande av 
allmänt godkända databärare samt kriterier 
för att fastställa nivå för finansiella 
korrigeringar. Kommissionen bör också 
ges befogenheter att ändra bilaga V för att 
göra de anpassningar som kan komma att 
krävas i framtiden. Det är särskilt viktigt 
att kommissionen under det förberedande 
arbetet genomför lämpliga samråd, även på 
expertnivå.

kommissionen avseende närmare regler om 
finansieringsinstrument 
(förhandsbedömning, kombinering av 
stödformer, stödberättigande, typer av 
verksamhet som inte kan få stöd), 
bestämmelser om vissa typer av 
finansieringsinstrument som inrättas på 
nationell, regional, transnationell eller 
gränsöverskridande nivå, bestämmelser om 
finansieringsavtal, överlåtelse och 
förvaltning av tillgångar, förfaranden för 
förvaltning och kontroll, regler för 
betalningsansökningar samt inrättande av 
ett system för kapitalisering av årliga 
delbetalningar, fastställande av 
schablonbelopp för vinstdrivande 
verksamhet, fastställande av ett 
schablonbelopp för indirekta kostnader för 
bidrag som bygger på befintliga metoder 
och motsvarande satser som används på 
unionens politikområden, 
medlemsstaternas ansvar för förfarandet 
för rapportering av oriktigheter och 
återkrav av otillbörligt utbetalda belopp, 
förfarandena för utbyte av uppgifter om 
insatser, förfaranden för en lämplig 
verifieringskedja, villkoren för nationella 
revisioner, ackrediteringskrav för 
förvaltningsmyndigheter och 
attesteringsmyndigheter, angivande av 
allmänt godkända databärare samt kriterier 
för att fastställa nivå för finansiella 
korrigeringar. Kommissionen bör också 
ges befogenheter att ändra bilaga V för att 
göra de anpassningar som kan komma att 
krävas i framtiden. Det är särskilt viktigt 
att kommissionen under det förberedande 
arbetet genomför lämpliga samråd, även på 
expertnivå.
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Or. es

Ändringsförslag 348
Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Skäl 88

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att komplettera och ändra vissa icke-
väsentliga delar av denna förordning, bör 
befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen avseende en uppförandekod 
om de mål och kriterier som ska stödja 
genomförandet av partnerskapet,
antagandet av en gemensam strategisk 
ram, kompletterande regler om tilldelning 
av resultatreserven, avgränsningen av de 
områden och den befolkning som omfattas 
av lokala utvecklingsstrategier, närmare 
regler om finansieringsinstrument 
(förhandsbedömning, kombinering av 
stödformer, stödberättigande, typer av 
verksamhet som inte kan få stöd), 
bestämmelser om vissa typer av 
finansieringsinstrument som inrättas på 
nationell, regional, transnationell eller 
gränsöverskridande nivå, bestämmelser om 
finansieringsavtal, överlåtelse och 
förvaltning av tillgångar, förfaranden för 
förvaltning och kontroll, regler för 
betalningsansökningar samt inrättande av 
ett system för kapitalisering av årliga 
delbetalningar, fastställande av 
schablonbelopp för vinstdrivande 
verksamhet, fastställande av ett 
schablonbelopp för indirekta kostnader för 
bidrag som bygger på befintliga metoder 
och motsvarande satser som används på 
unionens politikområden, 
medlemsstaternas ansvar för förfarandet 
för rapportering av oriktigheter och 
återkrav av otillbörligt utbetalda belopp, 
förfarandena för utbyte av uppgifter om 

För att komplettera och ändra vissa icke-
väsentliga delar av denna förordning, bör 
befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen avseende en uppförandekod 
med rekommendationer och bästa 
metoder om de mål och kriterier som ska 
stödja genomförandet av partnerskapet,
den metod som används för att 
tillhandahålla information om stödet för 
klimatförändringsmål, minimikriterier för
avgränsningen av de områden och den 
befolkning som omfattas av lokala 
utvecklingsstrategier, närmare regler om 
finansieringsinstrument 
(förhandsbedömning, kombinering av 
stödformer, stödberättigande, typer av 
verksamhet som inte kan få stöd), 
bestämmelser om vissa typer av 
finansieringsinstrument som inrättas på 
nationell, regional, transnationell eller 
gränsöverskridande nivå, minimiregler 
som ska införas i finansieringsavtal och
strategidokument, överlåtelse och 
förvaltning av tillgångar, förfaranden för 
förvaltning och kontroll, regler för 
betalningsansökningar samt inrättande av 
ett system för kapitalisering av årliga 
delbetalningar, fastställande av 
schablonbelopp för vinstdrivande 
verksamhet, fastställande av ett 
schablonbelopp för indirekta kostnader för 
bidrag som bygger på befintliga metoder 
och motsvarande satser som används på 
unionens politikområden, 
medlemsstaternas ansvar för förfarandet 
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insatser, förfaranden för en lämplig 
verifieringskedja, villkoren för nationella 
revisioner, ackrediteringskrav för 
förvaltningsmyndigheter och 
attesteringsmyndigheter, angivande av 
allmänt godkända databärare samt kriterier 
för att fastställa nivå för finansiella 
korrigeringar. Kommissionen bör också 
ges befogenheter att ändra bilaga V för att 
göra de anpassningar som kan komma att 
krävas i framtiden. Det är av särskild 
betydelse att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, även på expertnivå.

för rapportering av oriktigheter och 
återkrav av otillbörligt utbetalda belopp, 
förfarandena för utbyte av uppgifter om 
insatser, förfaranden för en lämplig 
verifieringskedja, villkoren för nationella 
revisioner, regler om användningen av 
uppgifter som insamlas under revisioner, 
ackrediteringskrav för 
förvaltningsmyndigheter och 
attesteringsmyndigheter, angivande av 
allmänt godkända databärare samt kriterier 
för att fastställa nivå för finansiella 
korrigeringar. Kommissionen bör också 
ges befogenheter att ändra bilaga V för att 
göra de anpassningar som kan komma att 
krävas i framtiden. Det är av särskild 
betydelse att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, även på expertnivå.

Or. en

Ändringsförslag 349
Markus Pieper, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Skäl 90

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(90) Kommissionen bör ha befogenhet att 
för alla GSR-fonder genom 
genomförandeakter anta beslut om 
godkännande av partnerskapsavtal, beslut 
om tilldelning av resultatreserven, beslut 
om inställande av betalningar kopplade till 
medlemsstaternas ekonomiska politik, och, 
vid återtagande, beslut om ändring av 
beslut om antagande av program, samt för 
fonderna beslut om fastställande av 
regioner och medlemsstater som uppfyller 
kriterierna för Investering för tillväxt och 
sysselsättning, beslut om årlig fördelning 
av åtagandebemyndiganden till 
medlemsstaterna, beslut om vilka belopp 
som ska överföras från 

(90) Kommissionen bör ha befogenhet att 
för alla GSR-fonder genom 
genomförandeakter anta beslut om 
godkännande av partnerskapsavtal, beslut 
om tilldelning av resultatreserven, beslut 
om inställande av betalningar kopplade till 
medlemsstaternas ekonomiska politik, och, 
vid återtagande, beslut om ändring av 
beslut om antagande av program, samt för 
fonderna beslut om fastställande av 
regioner och medlemsstater som uppfyller 
kriterierna för Investering för tillväxt och 
sysselsättning, beslut om årlig fördelning 
av åtagandebemyndiganden till 
medlemsstaterna, beslut om vilka belopp 
som ska överföras från 
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Sammanhållningsfondens anslag för varje 
medlemsstat till Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, beslut om vilket 
belopp som ska överföras från 
strukturfondernas anslag för varje 
medlemsstat för programmet för 
livsmedelsstöd till utsatta människor, 
beslut om antagande och ändring av 
operativa program, beslut om större 
projekt, beslut om gemensamma 
handlingsplaner, beslut om inställande av 
betalningar och beslut om finansiella 
korrigeringar.

Sammanhållningsfondens anslag för varje 
medlemsstat till Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, beslut om vilket 
belopp som ska överföras från 
strukturfondernas anslag för varje 
medlemsstat för programmet för 
livsmedelsstöd till utsatta människor, 
beslut om antagande och ändring av 
operativa program, beslut om större 
projekt, beslut om gemensamma 
handlingsplaner, beslut om inställande av 
betalningar och beslut om finansiella 
korrigeringar samt beslut om särskilda 
program för medlemsstater med 
finansiella problem.

Or. de

Ändringsförslag 350
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Skäl 90

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(90) Kommissionen bör ha befogenhet att 
för alla GSR-fonder genom 
genomförandeakter anta beslut om 
godkännande av partnerskapsavtal, beslut 
om tilldelning av resultatreserven, beslut 
om inställande av betalningar kopplade till 
medlemsstaternas ekonomiska politik, och, 
vid återtagande, beslut om ändring av 
beslut om antagande av program, samt för 
fonderna beslut om fastställande av
regioner och medlemsstater som uppfyller 
kriterierna för Investering för tillväxt och 
sysselsättning, beslut om årlig fördelning 
av åtagandebemyndiganden till 
medlemsstaterna, beslut om vilka belopp 
som ska överföras från 
Sammanhållningsfondens anslag för varje 
medlemsstat till Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, beslut om vilket 
belopp som ska överföras från 

För alla fonder som omfattas av 
förordningen om gemensamma 
bestämmelser bör kommissionen ha 
befogenhet att genom genomförandeakter 
anta beslut om godkännande av 
partnerskapsavtal, beslut om tilldelning av 
resultatreserven, beslut om inställande av 
betalningar kopplade till medlemsstaternas 
ekonomiska politik, och, vid återtagande, 
beslut om ändring av beslut om antagande 
av program, samt för fonderna beslut om 
fastställande av regioner och 
medlemsstater som uppfyller kriterierna för 
Investering för tillväxt och sysselsättning, 
beslut om årlig fördelning av 
åtagandebemyndiganden till 
medlemsstaterna, beslut om vilka belopp 
som ska överföras från 
Sammanhållningsfondens anslag för varje 
medlemsstat till Fonden för ett 
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strukturfondernas anslag för varje 
medlemsstat för programmet för 
livsmedelsstöd till utsatta människor, 
beslut om antagande och ändring av 
operativa program, beslut om större 
projekt, beslut om gemensamma 
handlingsplaner, beslut om inställande av 
betalningar och beslut om finansiella 
korrigeringar.

sammanlänkat Europa, beslut om vilket 
belopp som ska överföras från 
strukturfondernas anslag för varje 
medlemsstat för programmet för 
livsmedelsstöd till utsatta människor, 
beslut om antagande och ändring av 
operativa program, beslut om större 
projekt, beslut om gemensamma 
handlingsplaner, beslut om inställande av 
betalningar och beslut om finansiella 
korrigeringar.

Or. en

Ändringsförslag 351
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Skäl 90

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen bör ha befogenhet att för 
alla GSR-fonder genom 
genomförandeakter anta beslut om 
godkännande av partnerskapsavtal, beslut 
om tilldelning av resultatreserven, beslut 
om inställande av betalningar kopplade till 
medlemsstaternas ekonomiska politik, och, 
vid återtagande, beslut om ändring av
beslut om antagande av program, samt för 
fonderna beslut om fastställande av 
regioner och medlemsstater som uppfyller 
kriterierna för Investering för tillväxt och 
sysselsättning, beslut om årlig fördelning 
av åtagandebemyndiganden till 
medlemsstaterna, beslut om vilka belopp 
som ska överföras från 
Sammanhållningsfondens anslag för varje 
medlemsstat till Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, beslut om vilket 
belopp som ska överföras från 
strukturfondernas anslag för varje 
medlemsstat för programmet för 
livsmedelsstöd till utsatta människor, 
beslut om antagande och ändring av 

För alla fonder som omfattas av 
förordningen om gemensamma 
bestämmelser bör kommissionen genom 
genomförandeakter ha befogenhet att anta 
beslut om godkännande av 
partnerskapsavtal, beslut om tilldelning av 
resultatreserven, beslut om inställande av 
betalningar kopplade till medlemsstaternas 
ekonomiska politik, och, vid återtagande, 
beslut om ändring av beslut om antagande 
av program, samt för fonderna beslut om 
fastställande av regioner och 
medlemsstater som uppfyller kriterierna för 
Investering för tillväxt och sysselsättning, 
beslut om årlig fördelning av 
åtagandebemyndiganden till 
medlemsstaterna, beslut om vilka belopp 
som ska överföras från 
Sammanhållningsfondens anslag för varje 
medlemsstat till Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, beslut om vilket 
belopp som ska överföras från 
strukturfondernas anslag för varje 
medlemsstat för programmet för 
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operativa program, beslut om större 
projekt, beslut om gemensamma 
handlingsplaner, beslut om inställande av 
betalningar och beslut om finansiella 
korrigeringar.

livsmedelsstöd till utsatta människor, 
beslut om antagande och ändring av 
operativa program, beslut om större 
projekt, beslut om gemensamma 
handlingsplaner, beslut om inställande av 
betalningar och beslut om finansiella 
korrigeringar.

Or. en

Ändringsförslag 352
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 90

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen bör ha befogenhet att 
genom genomförandeakter anta beslut om 
godkännande av partnerskapsavtal, beslut 
om tilldelning av resultatreserven, beslut 
om inställande av betalningar kopplade till 
medlemsstaternas ekonomiska politik, och, 
vid återtagande, beslut om ändring av 
beslut om antagande av program, samt för 
fonderna beslut om fastställande av 
regioner och medlemsstater som uppfyller 
kriterierna för Investering för tillväxt och 
sysselsättning, beslut om årlig fördelning 
av åtagandebemyndiganden till 
medlemsstaterna, beslut om vilka belopp 
som ska överföras från 
Sammanhållningsfondens anslag för varje 
medlemsstat till Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, beslut om vilket 
belopp som ska överföras från 
strukturfondernas anslag för varje 
medlemsstat för programmet för 
livsmedelsstöd till utsatta människor, 
beslut om antagande och ändring av 
operativa program, beslut om större 
projekt, beslut om gemensamma 
handlingsplaner, beslut om inställande av 
betalningar och beslut om finansiella 

Kommissionen bör ha befogenhet att 
genom genomförandeakter anta beslut om 
godkännande av partnerskapsavtal, och, 
vid återtagande, beslut om ändring av 
beslut om antagande av program, samt för 
fonderna beslut om fastställande av 
regioner och medlemsstater som uppfyller 
kriterierna för Investering för tillväxt och 
sysselsättning, beslut om årlig fördelning 
av åtagandebemyndiganden till 
medlemsstaterna, beslut om vilka belopp 
som ska överföras från 
Sammanhållningsfondens anslag för varje 
medlemsstat till Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, beslut om vilket 
belopp som ska överföras från 
strukturfondernas anslag för varje 
medlemsstat för programmet för 
livsmedelsstöd till utsatta människor, 
beslut om antagande och ändring av 
operativa program, beslut om större 
projekt, beslut om gemensamma 
handlingsplaner, beslut om inställande av 
betalningar och beslut om finansiella 
korrigeringar.
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korrigeringar.

Or. en

Ändringsförslag 353
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Skäl 90

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(90) Kommissionen bör ha befogenhet att 
för alla GSR-fonder genom 
genomförandeakter anta beslut om 
godkännande av partnerskapsavtal, beslut 
om tilldelning av resultatreserven, beslut 
om inställande av betalningar kopplade 
till medlemsstaternas ekonomiska politik, 
och, vid återtagande, beslut om ändring av 
beslut om antagande av program, samt för 
fonderna beslut om fastställande av 
regioner och medlemsstater som uppfyller 
kriterierna för Investering för tillväxt och 
sysselsättning, beslut om årlig fördelning 
av åtagandebemyndiganden till 
medlemsstaterna, beslut om vilka belopp 
som ska överföras från 
Sammanhållningsfondens anslag för varje 
medlemsstat till Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, beslut om vilket 
belopp som ska överföras från 
strukturfondernas anslag för varje 
medlemsstat för programmet för 
livsmedelsstöd till utsatta människor, 
beslut om antagande och ändring av 
operativa program, beslut om större 
projekt, beslut om gemensamma 
handlingsplaner, beslut om inställande av 
betalningar och beslut om finansiella 
korrigeringar.

(90) Kommissionen bör ha befogenhet att 
för alla GSR-fonder genom 
genomförandeakter anta beslut om 
godkännande av partnerskapsavtal, beslut 
om tilldelning av resultatreserven, beslut 
om ändring av beslut om antagande av 
program, samt för fonderna beslut om 
fastställande av regioner och 
medlemsstater som uppfyller kriterierna för 
Investering för tillväxt och sysselsättning, 
beslut om årlig fördelning av 
åtagandebemyndiganden till 
medlemsstaterna, beslut om vilka belopp 
som ska överföras från 
Sammanhållningsfondens anslag för varje 
medlemsstat till Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, beslut om vilket 
belopp som ska överföras från varje 
medlemsstat för programmet för 
livsmedelsstöd till utsatta människor, 
beslut om antagande och ändring av 
operativa program, beslut om större 
projekt, beslut om gemensamma 
handlingsplaner, beslut om inställande av 
betalningar och beslut om finansiella 
korrigeringar.

Or. es
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Ändringsförslag 354
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Skäl 93

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(93) Eftersom målet för denna förordning, 
nämligen att minska skillnaderna i 
utvecklingsnivå mellan regionerna och 
eftersläpningen i de minst gynnade 
regionerna och öarna, särskilt 
landsbygdsområden, områden påverkade 
av industriomställningar samt regioner med 
allvarliga och varaktiga naturliga eller 
demografiska hinder, inte i tillräckligt hög 
grad kan uppnås av medlemsstaterna utan 
bättre kan uppnås på unionsnivån, får 
unionen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
detta mål.

(93) Eftersom målet för denna förordning, 
nämligen att minska skillnaderna i 
utvecklingsnivå mellan regionerna och 
eftersläpningen i de minst gynnade 
regionerna, särskilt landsbygdsområden, 
områden påverkade av 
industriomställningar samt regioner med 
allvarliga och varaktiga naturliga eller 
demografiska hinder, såsom de 
glesbefolkade allra nordligaste 
regionerna, öregionerna, de 
gränsöverskridande regionerna och 
bergsregionerna samt de yttersta 
randområdena, utsatta områden i städer 
och avlägset belägna gränsstäder, inte i 
tillräckligt hög grad kan uppnås av 
medlemsstaterna utan bättre kan uppnås på 
unionsnivån, får unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå detta mål.

Or. es

Motivering

Man bör beakta såväl de regioner som omfattas av artikel 174 som utsatta områden i städer, 
landsbygdsområden på tillbakagång och avlägset belägna gränsstäder.

Ändringsförslag 355
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
Maurice Ponga
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Förslag till förordning
Skäl 93

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(93) Eftersom målet för denna förordning, 
nämligen att minska skillnaderna i 
utvecklingsnivå mellan regionerna och 
eftersläpningen i de minst gynnade 
regionerna och öarna, särskilt 
landsbygdsområden, områden påverkade 
av industriomställningar samt regioner med 
allvarliga och varaktiga naturliga eller
demografiska hinder, inte i tillräckligt hög 
grad kan uppnås av medlemsstaterna utan 
bättre kan uppnås på unionsnivån, får 
unionen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
detta mål.

(93) Eftersom målet för denna förordning, 
nämligen att minska skillnaderna i 
utvecklingsnivå mellan regionerna och 
eftersläpningen i de minst gynnade 
regionerna och öarna, särskilt 
landsbygdsområden, områden påverkade 
av industriomställningar, yttersta 
randområden samt regioner med allvarliga 
och varaktiga naturliga eller demografiska 
hinder, inte i tillräckligt hög grad kan 
uppnås av medlemsstaterna utan bättre kan 
uppnås på unionsnivån, får unionen vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
detta mål.

Or. fr

Ändringsförslag 356
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Skäl 93a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(93a) Enligt Europeiska rådets 
deklaration av den 30 januari 2012 måste 
Europeiska unionen och medlemsstaterna 
modernisera sina ekonomier och öka 
konkurrensen för att trygga en hållbar 
tillväxt. Unionen och medlemsstaterna 
måste anta en konsekvent och 
heltäckande strategi som kombinerar 
smart budgetkonsolidering som stöttar 
investeringar med strukturella åtgärder 
för framtida tillväxt och arbetstillfällen. 
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Samtidigt som subsidiaritetsprincipen 
respekteras kräver framtida tillväxt och 
arbetstillfällen att nya, innovativa 
samarbetsmetoder genomförs på 
transnationell och makroregional nivå. 
De makroregionala utvecklingsfonder 
som representerar den innovativa delen 
av den gemensamma strategiska ramen 
spelar en stor roll vad gäller uppnåendet 
av dessa mål. De medlemsstaternas 
makroregionala partnerskap för 
genomförandet av stora gemensamma 
projekt som finansieras av de 
makroregionala utvecklingsfonderna är 
ett uttryck för den samverkan som
förespråkas i unionens nya mål och för 
medlemsstaternas intressen. 

Or. sk

Motivering

I dagsläget håller merparten av unionen med om att omstrukturera de rådande 
arrangemangen för EU:s strukturfonder och Sammanhållningsfond eftersom de ekonomiska 
förhållandena har förändrats och på grund av att åtgärderna för att mildra effekterna av 
krisen har varit problematiska att genomföra (ineffektiv användning av EU:s offentliga medel, 
oenighet i fråga om de nya målen för unionen, korruption, överträdelser av reglerna och 
ytligt efterlevande). Detta innebär att åtgärder för att förebygga ineffektiv användning och 
användning i ond tro av GSR-fonderna måste vidtas. GSR-fonderna får inte bli det instrument 
som gör finanskrisen djupare. Istället måste fonderna bli ett instrument för tillväxt och 
arbetstillfällen. Denna linje bekräftas av ett pressmeddelande om eurozonen och Grekland 
som gavs ut vid Europeiska rådets informella middag den 23 maj 2012 och där det står att 
”vi ska säkerställa mobiliseringen av de europeiska strukturfonderna och instrumenten för att 
styra Grekland mot tillväxt och arbetstillfällen.” Den rådandeutvecklingen och upphörandet 
av betalningar för flera operativa program i olika medlemsstater bevisar att korrigerande 
åtgärder är ofrånkomliga. De resulterande ändringarna av finanspolitiken under 
räkenskapsperioden 2007–2013 kan ha en dramatisk och negativ inverkan på budgeten i flera 
medlemsstater och därmed på budgetkonsolideringen. Situationen i Greklans kan således 
upprepas i andra medlemsstater under 2014–2020. De makroregionala strategierna och 
därmed utstakade makroregioner (EU:s strategi för Östersjöområdet, EU:s strategi för 
Donauregionen och den kommande EU-strategin för Atlantområdet) tillhandahåller en 
plattform för genomförandet av ovan nämnda åtgärder. De transnationella makroregionala 
strategierna kan avlägsna risken för att en enskild medlemsstat misslyckas. Dessutom måste 
dessa åtgärder innehålla bestämmelser för en heltäckande strategi som kombinerar smart 
budgetkonsolidering som stöttar investeringar med strukturella åtgärder för framtida tillväxt 
och arbetstillfällen. Medlemsstaternas politiska ledare framhäver också offentligt 
nödvändigheten av att vidta dessa åtgärder. 
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Ändringsförslag 357
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 1 – punkt 1 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bestämmelserna i denna förordning bör 
återspegla prioriteringarna och 
principerna i småföretagsakten för 
Europa och göra det möjligt att 
genomförandet av denna ska tillämpas på 
europeisk, nationell och territoriell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 358
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 1 – artikel 2 – stycke 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt: de gemensamma mål för 
medlemsstaterna och unionen som anges i 
kommissionens meddelande Europa 2020: 
En strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla”, som bifogats slutsatserna från 
Europeiska rådets möte den 17 juni 2010 
som bilaga I (”En ny europeisk strategi för 
sysselsättning och tillväxt – EU:s 
överordnade mål”), rådets rekommendation 
av den 13 juli 2010 om allmänna riktlinjer 
för medlemsstaternas och unionens 
ekonomiska politik och rådets beslut av 
den 21 oktober 2010 om riktlinjer för 
medlemsstaternas sysselsättningspolitik 
samt eventuella ändringar av dessa 
gemensamma mål.

1) unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt: de mål för medlemsstaterna och 
unionen som anges i kommissionens 
meddelande Europa 2020: En strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla”, som 
bifogats slutsatserna från Europeiska rådets 
möte den 17 juni 2010 som bilaga I (”En 
ny europeisk strategi för sysselsättning och 
tillväxt – EU:s överordnade mål”), rådets 
rekommendation av den 13 juli 2010 om 
allmänna riktlinjer för medlemsstaternas 
och unionens ekonomiska politik och 
rådets beslut av den 21 oktober 2010 om 
riktlinjer för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik samt eventuella 
ändringar av dessa mål.

Or. fr
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Ändringsförslag 359
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 1 – artikel 2 – stycke 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) gemensam strategisk ram: det dokument
där unionens mål, en smart och hållbar 
tillväxt för alla, omsätts till nyckelåtgärder 
för GSR-fonderna; för varje tematiskt mål 
fastställs de nyckelåtgärder som ska 
stödjas av GSR-fonderna samt
mekanismer för att säkerställa att 
programplaneringen i GSR-fonderna är 
sammanhängande och överensstämmer 
med medlemsstaternas och unionens 
politik på områdena ekonomi och 
sysselsättning.

2) gemensam strategisk ram: det 
ramdokument som samordnar och 
fördelar investeringsprioriteringar och 
gör det möjligt att uppnå unionens mål, en 
smart och hållbar tillväxt för alla; för varje 
tematiskt mål fastställs mekanismer för att 
säkerställa att programplaneringen i GSR-
fonderna är sammanhängande och 
överensstämmer med medlemsstaternas 
och unionens sociala och ekonomiska
politik samt deras politik för sysselsättning 
och hållbar utveckling.

Or. fr

Ändringsförslag 360
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 2 – punkt 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Gemensam strategisk ram: det 
dokument där unionens mål, en smart och 
hållbar tillväxt för alla, omsätts till
nyckelåtgärder för GSR-fonderna; för 
varje tematiskt mål fastställs de 
nyckelåtgärder som ska stödjas av GSR-
fonderna samt mekanismer för att 
säkerställa att programplaneringen i GSR-
fonderna är sammanhängande och 
överensstämmer med medlemsstaternas 
och unionens politik på områdena ekonomi 
och sysselsättning.

(2) Gemensam strategisk ram: bilaga till 
denna förordning innehållande en icke-
uttömmande uppsättning av 
rekommenderade åtgärder som stöds av 
varje GSR-fond för finansieringsperioden 
2014-2020 som hjälper medlemsstaterna
att uppnå unionens mål för unionens 
strategi för en smart och hållbar tillväxt 
och framför allt de tematiska mål som 
fastställs i artikel 9 i denna förordning. 
Dokumentet innehåller också mekanismer 
för att säkerställa att programplaneringen 



AM\903190SV.doc 135/176 PE489.656v01-00

SV

genom GSR-fonderna är sammanhängande 
och överensstämmer med 
medlemsstaternas och unionens politik på 
områdena ekonomi och sysselsättning med 
andra av unionens relevanta 
politikområden och instrument och 
samordningen mellan GSR-fonderna.  
För att erkänna regionernas olika behov 
och säkerställa den nödvändiga 
flexibiliteten för en hållbar regional 
utveckling bör medlemsstaterna och 
regionerna ansvara för valet av åtgärder 
från den föreslagna icke-uttömmande 
uppsättningen av rekommenderade 
åtgärder. 

Or. en

Ändringsförslag 361
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 1 – artikel 2 – stycke 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. programplanering: processen att i flera 
steg organisera, fatta beslut och tilldela 
finansiella resurser för att unionen och 
medlemsstaterna i ett flerårigt perspektiv 
ska genomföra gemensamma åtgärder för 
att uppnå unionens strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla.

4. programplanering: processen att i flera 
steg organisera, fatta beslut och tilldela 
finansiella resurser med medverkan av 
parterna och enligt principen om 
flernivåstyre i enlighet med artikel 5 för 
att unionen och medlemsstaterna i ett 
flerårigt perspektiv ska genomföra 
gemensamma åtgärder för att uppnå 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla.

Or. en

Ändringsförslag 362
László Surján
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Förslag till förordning
Del 1 – artikel 2 – punkt 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. programplanering: processen att i flera 
steg organisera, fatta beslut och tilldela 
finansiella resurser för att unionen och 
medlemsstaterna i ett flerårigt perspektiv 
ska genomföra gemensamma åtgärder för 
att uppnå unionens strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla.

4. programplanering: processen att i flera 
steg organisera, fatta beslut och tilldela 
finansiella resurser för att unionen och 
medlemsstaterna i ett flerårigt perspektiv 
och enligt principen om stödmottagarnas 
medverkan genom flernivåstyre i ett så 
tidigt skede som möjligt ska genomföra 
gemensamma åtgärder för att uppnå 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla.

Or. en

Ändringsförslag 363
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 1 – artikel 2– stycke 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4) programplanering: processen att i flera 
steg organisera, fatta beslut och tilldela 
finansiella resurser för att unionen och 
medlemsstaterna i ett flerårigt perspektiv 
ska genomföra gemensamma åtgärder för 
att uppnå unionens strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla.

4) programplanering: processen att i flera 
steg organisera, fatta beslut och tilldela 
finansiella resurser för att unionen och 
medlemsstaterna i ett flerårigt perspektiv 
ska genomföra gemensamma åtgärder för 
att uppnå unionens främsta mål genom
strategin för smart och hållbar tillväxt för 
alla.

Or. es

Ändringsförslag 364
Markus Pieper, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 1 – artikel 2 – stycke 2 – punkt 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) stödmottagare: ett offentligt eller 
privat organ, med ansvar för att inleda 
eller för att inleda och genomföra 
insatser; när det gäller statligt stöd avser 
stödmottagare det organ som tar emot 
stödet; när det gäller 
finansieringsinstrument avser 
stödmottagare det organ som genomför 
finansieringsinstrumentet.

(8) stödmottagare: ett offentligt eller 
privat organ, med ansvar för att inleda 
eller för att inleda och genomföra 
insatser; när det gäller statligt stöd avser 
stödmottagare det organ som tar emot 
stödet; när det gäller 
finansieringsinstrument avser 
stödmottagare det organ som genomför 
finansieringsinstrumentet.

Or. de

Ändringsförslag 365
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 1 – artikel 2 – stycke 2 – punkt 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16) lokal utvecklingsstrategi: en 
sammanhängande uppsättning insatser som 
svarar mot lokala mål och behov, som 
bidrar till att uppnå unionens strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla och som 
genomförs i partnerskap på lämplig nivå.

16) lokal utvecklingsstrategi: en 
sammanhängande uppsättning insatser som 
svarar mot lokala mål och behov, som 
åtminstone delvis bidrar till att uppnå 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla och som genomförs i 
partnerskap på lämplig nivå.

Or. fr

Ändringsförslag 366
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 1 – artikel 2 – punkt 2 – led 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

lokal utvecklingsstrategi: en 
sammanhängande uppsättning insatser som 
svarar mot lokala mål och behov, som 

lokal utvecklingsstrategi: en 
sammanhängande uppsättning insatser som 
svarar mot lokala mål och behov, som 
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bidrar till att uppnå unionens strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla och som 
genomförs i partnerskap på lämplig nivå.

bidrar till att uppnå unionens strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla och som 
genomförs av en lokal myndighet i 
partnerskap på lämplig nivå.

Or. en

Ändringsförslag 367
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Del 1 – artikel 2 – stycke 2 – punkt 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16) lokal utvecklingsstrategi: en 
sammanhängande uppsättning insatser som 
svarar mot lokala mål och behov, som 
bidrar till att uppnå unionens strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla och som 
genomförs i partnerskap på lämplig nivå.

16) lokal utvecklingsstrategi: en 
sammanhängande uppsättning insatser som 
svarar mot lokala mål och behov, som 
bidrar till att uppnå unionens strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla och som 
genomförs av en lokal myndighet i 
partnerskap på lämplig nivå.

Or. fr

Ändringsförslag 368
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 1 – artikel 2 – punkt 2 – led 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

lokal utvecklingsstrategi: en 
sammanhängande uppsättning insatser som 
svarar mot lokala mål och behov, som 
bidrar till att uppnå unionens strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla och som 
genomförs i partnerskap på lämplig nivå.

lokal utvecklingsstrategi: en 
sammanhängande uppsättning insatser som 
svarar mot lokala mål och behov och syftar 
till en integrerad, hållbar utveckling på 
lokal nivå, som bidrar till att uppnå 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla och som genomförs i 
partnerskap på särskilda subregionala 
territoriella nivåer.
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Or. en

Ändringsförslag 369
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Del 1 – artikel 2 – punkt 2 – led 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

lokal utvecklingsstrategi: en 
sammanhängande uppsättning insatser som 
svarar mot lokala mål och behov, som 
bidrar till att uppnå unionens strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla och som 
genomförs i partnerskap på lämplig nivå.

lokal utvecklingsstrategi: en 
sammanhängande uppsättning insatser som 
svarar mot lokala mål och behov, som 
bidrar till att uppnå unionens strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla och som 
genomförs av en lokal myndighet i 
partnerskap på lämplig nivå.

Or. en

Ändringsförslag 370
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Del 1 – artikel 2 – punkt 2 – led 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

lokal utvecklingsstrategi: en 
sammanhängande uppsättning insatser som 
svarar mot lokala mål och behov, som 
bidrar till att uppnå unionens strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla och som 
genomförs i partnerskap på lämplig nivå.

lokal utvecklingsstrategi: en 
sammanhängande uppsättning insatser som 
svarar mot lokala mål och behov, som 
bidrar till att uppnå unionens strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla och som 
genomförs av en lokal myndighet i 
partnerskap på lämplig nivå.

Or. en

Motivering

De lokala myndigheterna är de viktigaste aktörerna vid genomförandet av unionens regionala 
utvecklingsstrategi.
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Ändringsförslag 371
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 1 – artikel 2– stycke 2 – led 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16) lokal utvecklingsstrategi: en 
sammanhängande uppsättning insatser som 
svarar mot lokala mål och behov, som 
bidrar till att uppnå unionens strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla och som 
genomförs i partnerskap på lämplig nivå.

16) lokal utvecklingsstrategi: en 
sammanhängande uppsättning insatser som 
svarar mot lokala mål och behov, som 
bidrar till att uppnå unionens strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla och som i 
tillämpliga fall genomförs i partnerskap på 
lämplig nivå.

Or. es

Ändringsförslag 372
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 1 – artikel 2– stycke 2 – led 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17) löpande avslutande: avslutande av 
insatser till följd av det årliga 
räkenskapsavslutandet och före 
avslutandet av hela programmet.

17) löpande avslutande: avslutande av 
insatser före avslutandet av hela 
programmet.

Or. es

Ändringsförslag 373
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 1 – artikel 2 – punkt 1 – led 18
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

partnerskapsavtal: ett dokument som 
utarbetats av medlemsstaten och de partner 
som anges i artikel 5, i enlighet med
principen om flernivåstyre; i dokumentet 
anges medlemsstatens strategi, 
prioriteringar och arrangemang för att 
använda GSR-fonderna på ett effektivt sätt 
som bidrar till unionens strategi för smart 
och hållbar tillväxt för alla, i linje med de 
fördragsfästa målen om ekonomisk, social 
och territoriell sammanhållning;
dokumentet godkänns av kommissionen 
efter bedömning och dialog med 
medlemsstaten.

partnerskapsavtal: ett dokument som 
utarbetats av medlemsstaten och de partner 
som anges i artikel 5 i denna förordning, i 
enlighet med principen om flernivåstyre. I 
dokumentet anges medlemsstatens strategi, 
prioriteringar och arrangemang för att 
använda GSR-fonderna på ett effektivt sätt 
som bidrar till unionens strategi för smart 
och hållbar tillväxt för alla, samtidigt som 
man erkänner regionernas olika behov 
och garanterar den nödvändiga 
flexibiliteten för en hållbar regional 
utveckling. Dokumentet godkänns av 
kommissionen efter bedömning och dialog 
med medlemsstaten. 

Or. en

Ändringsförslag 374
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Förslag till förordning
Del 1 – artikel 2 – stycke 2 – punkt 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) regionkategori: regionerna delas in i 
”mindre utvecklade regioner”, 
”övergångsregioner” och ”mer 
utvecklade regioner” i enlighet med 
artikel 82.2.

(19) regionkategori: regionerna delas in i 
”mindre utvecklade regioner” och ”mer 
utvecklade regioner” i enlighet med 
artikel 82.2.

Or. de

Ändringsförslag 375
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 1 – artikel 2 – stycke 2 – led 24a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) makroregion: en territoriell struktur 
som består av regioner som tillhör en 
grupp av medlemsstater enligt 
definitionen i den godkända 
makroregionala strategin; inom det 
makroregionala 
utvecklingsfondprogrammets territorium. 

Or. sk

Motivering

Den nya termen måste definieras.

Ändringsförslag 376
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 1 – artikel 2 – stycke 2 – led 24b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24b) makroregional utvecklingsfond: en 
transnationell finansieringsfond som 
inrättats genom ett gruppavtal mellan 
medlemsstater på makroregional nivå och 
som finansieras av GSR-fonderna och 
andra källor; är den innovativa delen av 
den gemensamma strategiska ramen. 

Or. sk

Motivering

Den nya termen måste definieras.

Ändringsförslag 377
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Förslag till förordning
Del 2 – artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. 1. GSR-fonderna ska genom fleråriga 
program tillhandahålla stöd som 
kompletterar nationella, regionala och 
lokala insatser, för att bidra till unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla, med hänsyn till de integrerade 
riktlinjerna, de landsspecifika 
rekommendationerna i enlighet med 
artikel 121.2 i fördraget samt de relevanta 
rådsrekommendationer som antagits i 
enlighet med artikel 148.4 i fördraget.

1. GSR-fonderna ska genom fleråriga 
program tillhandahålla stöd som 
kompletterar nationella, regionala och 
lokala insatser för att uppnå ekonomisk, 
social och territoriell sammanhållning
och för att bidra till unionens strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla, med 
hänsyn till de integrerade riktlinjerna och 
de nationella reformprogrammen.

Or. en

Ändringsförslag 378
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. GSR-fonderna ska genom fleråriga 
program tillhandahålla stöd som 
kompletterar nationella, regionala och 
lokala insatser, för att bidra till unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla, med hänsyn till de integrerade 
riktlinjerna, de landsspecifika 
rekommendationerna i enlighet med 
artikel 121.2 i fördraget samt de relevanta 
rådsrekommendationer som antagits i 
enlighet med artikel 148.4 i fördraget.

1. GSR-fonderna ska genom fleråriga 
program och makroregionala 
utvecklingsfondprogram tillhandahålla 
stöd som kompletterar nationella, regionala 
och lokala insatser, för att bidra till 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla, med hänsyn till de 
integrerade riktlinjerna, de landsspecifika 
rekommendationerna i enlighet med 
artikel 121.2 i fördraget samt de relevanta 
rådsrekommendationer som antagits i 
enlighet med artikel 148.4 i fördraget.

Or. sk

Motivering

Kompletterar den innovativa delen av den gemensamma strategiska ramen.
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Ändringsförslag 379
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. 1. GSR-fonderna ska genom fleråriga 
program tillhandahålla stöd som 
kompletterar nationella, regionala och 
lokala insatser, för att bidra till unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla, med hänsyn till de integrerade 
riktlinjerna, de landsspecifika 
rekommendationerna i enlighet med 
artikel 121.2 i fördraget samt de relevanta 
rådsrekommendationer som antagits i 
enlighet med artikel 148.4 i fördraget.

1. GSR-fonderna ska genom fleråriga 
program tillhandahålla stöd som 
kompletterar nationella, regionala och 
lokala insatser, för att bidra till unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla samt för att uppfylla fondernas 
särskilda uppdrag enligt deras 
fördragsbaserade mål, med hänsyn till de 
relevanta integrerade riktlinjerna, de 
relevanta landsspecifika 
rekommendationerna i enlighet med 
artikel 121.2 i fördraget samt de relevanta 
rådsrekommendationer som antagits i 
enlighet med artikel 148.4 i fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 380
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. GSR-fonderna ska genom fleråriga 
program tillhandahålla stöd som 
kompletterar nationella, regionala och 
lokala insatser, för att bidra till unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla, med hänsyn till de integrerade 
riktlinjerna, de landsspecifika 
rekommendationerna i enlighet med 
artikel 121.2 i fördraget samt de relevanta 
rådsrekommendationer som antagits i 

1. GSR-fonderna ska genom fleråriga 
program tillhandahålla stöd som 
kompletterar nationella, regionala och 
lokala insatser, för att framsteg ska göras 
avseende de mål som fastställts i unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla, med hänsyn till de integrerade 
riktlinjerna, de landsspecifika 
rekommendationerna i enlighet med 
artikel 121.2 i fördraget samt de relevanta 
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enlighet med artikel 148.4 i fördraget. rådsrekommendationer som antagits i 
enlighet med artikel 148.4 i fördraget.

Or. es

Ändringsförslag 381
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
se till att stödet från GSR-fonderna är 
förenligt med unionens politik och 
prioriteringar och att det kompletterar 
unionens övriga instrument.

2. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
se till att stödet från GSR-fonderna är 
förenligt med unionens relevanta politik 
inklusive övergripande mål och 
prioriteringar och att det kompletterar 
unionens övriga instrument.

Or. en

Ändringsförslag 382
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna och de myndigheter som 
medlemsstaterna utsett i detta syfte ska 
ansvara för genomförandet av 
programmen och genomföra sina 
uppgifter enligt denna förordning och de 
fondspecifika bestämmelserna på lämplig 
territoriell nivå, i överensstämmelse med 
medlemsstaternas institutionella, 
rättsliga och finansiella ram samt med 
denna förordning och de fondspecifika 
bestämmelserna.

4 Medlemsstaterna eller de territoriella 
nivåer som enligt den författningsrättsliga 
ramen är behöriga ska ansvara för 
genomförandet av programmen och 
genomföra sina uppgifter enligt denna 
förordning och de fondspecifika 
bestämmelserna, i överensstämmelse 
med medlemsstaternas institutionella,
rättsliga och finansiella ram samt med 
denna förordning och de fondspecifika 
bestämmelserna.
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Or. de

Ändringsförslag 383
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna och de myndigheter som 
medlemsstaterna utsett i detta syfte ska 
ansvara för genomförandet av programmen 
och genomföra sina uppgifter enligt denna 
förordning och de fondspecifika 
bestämmelserna på lämplig territoriell nivå, 
i överensstämmelse med medlemsstaternas 
institutionella, rättsliga och finansiella ram 
samt med denna förordning och de 
fondspecifika bestämmelserna.

Medlemsstaterna och de myndigheter som 
medlemsstaterna utsett i detta syfte ska 
ansvara för genomförandet av programmen 
i partnerskap med näringslivets och 
arbetsmarknadens parter och genomföra 
sina uppgifter enligt denna förordning och 
de fondspecifika bestämmelserna på 
lämplig territoriell nivå, i 
överensstämmelse med medlemsstaternas 
institutionella, rättsliga och finansiella ram 
samt med denna förordning och de 
fondspecifika bestämmelserna.

Or. en

Ändringsförslag 384
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna och de myndigheter 
som medlemsstaterna utsett i detta syfte 
ska ansvara för genomförandet av 
programmen och genomföra sina uppgifter 
enligt denna förordning och de 
fondspecifika bestämmelserna på lämplig 
territoriell nivå, i överensstämmelse med
medlemsstaternas institutionella, rättsliga 
och finansiella ram samt med denna 
förordning och de fondspecifika 
bestämmelserna.

4. Medlemsstaterna och de myndigheter 
som medlemsstaterna utsett i detta syfte 
ska, på lämplig territoriell nivå, i 
överensstämmelse med medlemsstaternas 
institutionella, rättsliga och finansiella 
ram samt med denna förordning och de 
fondspecifika bestämmelserna, ansvara för
utarbetandet och genomförandet av 
programmen och genomföra sina uppgifter 
enligt denna förordning och de 
fondspecifika bestämmelserna.
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Or. fr

Ändringsförslag 385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna och de myndigheter som 
medlemsstaterna utsett i detta syfte ska 
ansvara för genomförandet av programmen 
och genomföra sina uppgifter enligt denna 
förordning och de fondspecifika 
bestämmelserna på lämplig territoriell nivå, 
i överensstämmelse med medlemsstaternas 
institutionella, rättsliga och finansiella ram 
samt med denna förordning och de 
fondspecifika bestämmelserna.

4. Medlemsstaterna och de myndigheter 
som medlemsstaterna utsett i detta syfte 
ska ansvara för förberedandet och 
genomförandet av programmen och 
genomföra sina uppgifter enligt denna 
förordning och de fondspecifika 
bestämmelserna på lämplig territoriell nivå, 
i överensstämmelse med medlemsstaternas 
institutionella, rättsliga och finansiella ram 
samt med denna förordning och de 
fondspecifika bestämmelserna.

Or. en

Ändringsförslag 386
María Irigoyen Pérez

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna och de myndigheter 
som medlemsstaterna utsett i detta syfte 
ska ansvara för genomförandet av 
programmen och genomföra sina uppgifter 
enligt denna förordning och de 
fondspecifika bestämmelserna på lämplig 
territoriell nivå, i överensstämmelse med 
medlemsstaternas institutionella, rättsliga 
och finansiella ram samt med denna 
förordning och de fondspecifika 
bestämmelserna.

4. Medlemsstaterna och de myndigheter 
som medlemsstaterna utsett i detta syfte 
ska ansvara för utformningen och
genomförandet av programmen och 
genomföra sina uppgifter enligt denna 
förordning och de fondspecifika 
bestämmelserna på lämplig territoriell nivå, 
i överensstämmelse med medlemsstaternas 
institutionella, rättsliga och finansiella ram 
samt med denna förordning och de 
fondspecifika bestämmelserna.
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Or. es

Motivering

Man bör vid varje skede av utformningen och genomförandet av fonderna beakta deltagandet 
från medlemsstaterna och de organ som dessa utser på lämplig territoriell nivå.

Ändringsförslag 387
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – 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.

Or. en

Ändringsförslag 388
Richard Seeber

Förslag till förordning
Del 2 – 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, 
programplanering, förvaltning och 
kontroll, ska stå i proportion till det stöd 
som anslagits.
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Or. en

Ändringsförslag 389
Richard Seeber

Förslag till förordning
Del 2 – 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 
ska gälla för alla program med ett EU-
bidrag som är lägre än 150 miljoner euro.

Or. en

Ändringsförslag 390
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. 6. Kommissionen och medlemsstaterna 
ska, i enlighet med sina respektive 
ansvarsområden, säkra samordningen 
mellan GSR-fonderna och med unionens 
övriga politikområden och instrument, 
även när det gäller unionens yttre åtgärder.

6. 6. Kommissionen och medlemsstaterna 
ska, i enlighet med sina respektive 
ansvarsområden, säkra samordningen 
mellan GSR-fonderna och med unionens 
övriga politikområden och instrument, 
även när det gäller unionens yttre åtgärder.
Särskild uppmärksamhet ska ägnas och, 
där det är relevant, resurser anslås till 
områden där andra EU-fonder 
uttryckligen föreskriver en integrerad 
strategi, såsom gemensam finansiering 
för integrerade projekt inom miljö och 
klimatområdet.
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Or. en

Motivering

Integrering av miljö och klimat all EU-finansiering är ett av de viktigaste kraven i 
parlamentets resolution om den fleråriga budgetramen. ”Integrerade projekt” inom Life är 
ett konkret integreringsverktyg. De har möjlighet att avsevärt bidra till en effektiv 
fondanvändning. De syftar till att, tillsammans med andra EU-fonder, stödja genomförandet 
av viktig miljölagstiftning, till exempel stora förvaltningsplaner eller klimatstrategier – alla 
med en stor potential för att skapa sysselsättning och tillväxt. 

Ändringsförslag 391
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 4 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Den del av unionens budget som anslås 
till GSR-fonderna ska genomföras inom 
ramen för delad förvaltning mellan 
medlemsstaterna och kommissionen i 
enlighet med artikel 53 b i 
budgetförordningen, med undantag av det 
stöd från Sammanhållningsfonden som 
överförs till Fonden för ett sammanlänkat 
Europa i enlighet med artikel 84.4,
innovativa åtgärder på kommissionens 
initiativ enligt artikel 9 i Eruf-förordningen 
och tekniskt stöd på kommissionens 
initiativ.

7. Den del av unionens budget som anslås 
till GSR-fonderna ska genomföras inom 
ramen för delad förvaltning mellan 
medlemsstaterna och kommissionen i 
enlighet med artikel 53 b i 
budgetförordningen, med undantag av 
innovativa åtgärder på kommissionens 
initiativ enligt artikel 9 i Eruf-förordningen 
och tekniskt stöd på kommissionens 
initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 392
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 4 – punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Den del av unionens budget som anslås 
till GSR-fonderna ska genomföras inom 
ramen för delad förvaltning mellan 
medlemsstaterna och kommissionen i 
enlighet med artikel 53 b i 
budgetförordningen, med undantag av det 
stöd från Sammanhållningsfonden som 
överförs till Fonden för ett sammanlänkat 
Europa i enlighet med artikel 84.4,
innovativa åtgärder på kommissionens 
initiativ enligt artikel 9 i Eruf-förordningen 
och tekniskt stöd på kommissionens 
initiativ.

7. Den del av unionens budget som anslås 
till GSR-fonderna ska genomföras inom 
ramen för delad förvaltning mellan 
medlemsstaterna och kommissionen i 
enlighet med artikel 53 b i 
budgetförordningen, med undantag av 
innovativa åtgärder på kommissionens 
initiativ enligt artikel 9 i Eruf-förordningen 
och tekniskt stöd på kommissionens 
initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 393
Markus Pieper, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 4 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Den del av unionens budget som 
anslås till GSR-fonderna ska 
genomföras inom ramen för delad 
förvaltning mellan medlemsstaterna och 
kommissionen i enlighet med 
artikel 53 b i budgetförordningen, med 
undantag av det stöd från 
Sammanhållningsfonden som överförs 
till Fonden för ett sammanlänkat 
Europa i enlighet med artikel 84.4, 
innovativa åtgärder på kommissionens 
initiativ enligt artikel 9 i Eruf-
förordningen och tekniskt stöd på 
kommissionens initiativ.

7. Den del av unionens budget som 
anslås till GSR-fonderna ska 
genomföras inom ramen för delad 
förvaltning mellan medlemsstaterna och 
kommissionen i enlighet med 
artikel 53 b i budgetförordningen, med 
undantag av det stöd från 
Sammanhållningsfonden som överförs 
till Fonden för ett sammanlänkat 
Europa i enlighet med artikel 84.4, 
innovativa åtgärder på kommissionens 
initiativ enligt artikel 9 i Eruf-
förordningen och tekniskt stöd på 
kommissionens initiativ samt de program 
som avses i artikel 22.2a till stöd för 
medlemsstater med finansiella problem.

Or. de
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Ändringsförslag 394
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 4 – stycke 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
säkerställa att GSR-fonderna fungerar 
effektivt, framför allt genom övervakning, 
rapportering och utvärdering.

9. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
säkerställa att GSR-fonderna fungerar 
effektivt, framför allt genom övervakning, 
rapportering och utvärdering och genom 
att informera de potentiella 
stödmottagarna om 
finansieringsmöjligheter och 
offentliggöra sammanhållningspolitikens 
roll och resultat.

Or. en

Ändringsförslag 395
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 4 – punkt 10 a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Bestämmelserna i förordningen bör 
återspegla prioriteringarna och 
principerna i småföretagsakten för 
Europa och kan tillämpas både på 
europeisk, nationell och regional nivå.

Or. en

Ändringsförslag 396
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 1 – inledningen



AM\903190SV.doc 153/176 PE489.656v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För partnerskapsavtalet och för varje 
program ska medlemsstaten organisera 
ett partnerskap med följande deltagare:

1. För partnerskapsavtalet och för varje 
program ska medlemsstaten organisera 
ett partnerskap i enlighet med artikel 4.4 
med relevanta regionala myndigheter samt 
med följande deltagare:

Or. de

Ändringsförslag 397
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För partnerskapsavtalet och för varje 
program ska medlemsstaten organisera ett 
partnerskap med följande deltagare:

1. För partnerskapsavtalet och för varje 
program ska medlemsstaterna samt de 
regionala och lokala myndigheterna 
organisera ett partnerskap med följande 
deltagare:

Or. it

Motivering

De regionala och lokala myndigheterna ska vara med i partnerskapet på samma villkor som 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 398
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För partnerskapsavtalet och för varje 
program ska medlemsstaten organisera ett 

1. För partnerskapsavtalet och för varje 
program ska medlemsstaten och de 
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partnerskap med följande deltagare: folkvalda regionala och lokala 
myndigheterna i enlighet med artikel 4.4
organisera ett partnerskap med följande 
deltagare:

Or. fr

Ändringsförslag 399
Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För partnerskapsavtalet och för varje 
program ska medlemsstaten organisera 
ett partnerskap med följande deltagare:

1. För partnerskapsavtalet och för varje 
program ska medlemsstaten organisera 
ett partnerskap genom att sluta ett 
partnerskapsavtal med behöriga regionala 
och lokala myndigheter enligt artikel 4.4 
samt med följande deltagare:

Or. de

Ändringsförslag 400
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För partnerskapsavtalet och för varje 
program ska medlemsstaten organisera ett 
partnerskap med följande deltagare:

1. För partnerskapsavtalet och för varje 
program ska medlemsstaterna, behöriga 
regionala, lokala, kommunala och andra 
offentliga myndigheter samt näringslivets 
och arbetsmarknadens parter organisera 
ett partnerskap med följande deltagare: 

Or. en
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Ändringsförslag 401
Jens Nilsson

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För partnerskapsavtalet och för varje 
enskilt program ska medlemsstaten 
organisera ett partnerskap med följande 
deltagare:

1. För partnerskapsavtalet och för varje 
program ska medlemsstaten organisera ett 
partnerskap genom att sluta ett 
partnerskap med de behöriga regionala 
och lokala myndigheterna i enlighet med 
artikel 4.4. Medlemsstaterna och de 
behöriga regionala och lokala 
myndigheterna ska också samarbeta med 
följande deltagare:

Or. en

Ändringsförslag 402
Peter Simon

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För partnerskapsavtalet och för varje 
program ska medlemsstaten organisera 
ett partnerskap med följande deltagare:

1. För partnerskapsavtalet och varje 
enskilt program ska medlemsstaten 
organisera ett partnerskap genom att 
sluta ett partnerskapsavtal med behöriga 
regionala, lokala och kommunala 
myndigheter enligt artikel 4.4.

Or. de

Motivering

På grund av kommunernas betydelse för en framgångsrik sammanhållningspolitik bör för 
tydlighetens skull förutom de regionala även de kommunala myndigheterna uttryckligen 
nämnas med avseende på partnerskapsavtalet.
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Ändringsförslag 403
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För partnerskapsavtalet och för varje 
program ska medlemsstaten organisera ett 
partnerskap med följande deltagare:

1. För partnerskapsavtalet och för varje 
program ska medlemsstaterna samt de 
regionala och lokala myndigheterna 
organisera ett partnerskap med följande 
deltagare:

Or. it

Ändringsförslag 404
Richard Seeber

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För partnerskapsavtalet och för varje 
enskilt program ska medlemsstaten 
organisera ett partnerskap med följande 
deltagare:

1. För partnerskapsavtalet ska 
medlemsstaten organisera ett partnerskap 
med följande deltagare:

Or. en

Ändringsförslag 405
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Behöriga regionala, lokala, 
kommunala och andra myndigheter.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 406
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Behöriga regionala, lokala, kommunala 
och andra myndigheter.

(a) Behöriga regionala, lokala, kommunala 
och andra myndigheter som också ska 
organisera ett partnerskap med deltagare 
som nämns i led (b) och (c).

Or. en

Ändringsförslag 407
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Behöriga regionala, lokala och andra 
myndigheter.

a) Andra myndigheter.

Or. it

Motivering

De regionala och lokala myndigheterna ska vara med i partnerskapet på samma villkor som 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 408
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Behöriga regionala, lokala och andra 
myndigheter.

a) Andra behöriga myndigheter.

Or. fr

Ändringsförslag 409
Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Behöriga regionala, lokala och andra 
myndigheter.

(a) Behöriga myndigheter som inte anges 
i den första meningen i denna punkt.

Or. de

Ändringsförslag 410
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Behöriga regionala, lokala och andra 
myndigheter.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Ändringsförslag 411
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Behöriga regionala, lokala, kommunala 
och andra myndigheter.

(a) Behöriga regionala, lokala och
kommunala myndigheter, 
bergsmyndigheter och andra myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 412
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Behöriga regionala, lokala och andra
myndigheter.

a) Andra behöriga myndigheter.

Or. it

Ändringsförslag 413
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Näringslivets och arbetsmarknadens 
organisationer.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 414
Markus Pieper

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Företrädare för civilsamhället, även 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organisationer som 
arbetar för icke-diskriminering och 
jämställdhet.

(c) Relevanta företrädare för 
civilsamhället, även miljöorganisationer, 
icke-statliga organisationer och 
organisationer som arbetar för icke-
diskriminering och jämställdhet.

Or. de

Ändringsförslag 415
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Företrädare för civilsamhället, även 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organisationer som 
arbetar för icke-diskriminering och
jämställdhet.

c) Företrädare för civilsamhället, även 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer, organisationer som arbetar 
för icke-diskriminering, jämställdhet och 
social integration samt 
ungdomsorganisationer.

Or. fr

Ändringsförslag 416
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Företrädare för civilsamhället, även 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organisationer som 
arbetar för icke-diskriminering och 
jämställdhet.

(c) Företrädare för civilsamhället, även 
miljöorganisationer, religiösa samfund,
icke-statliga organisationer och 
organisationer som arbetar för icke-
diskriminering och jämställdhet.

Or. de
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Ändringsförslag 417
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Företrädare för civilsamhället, även 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organisationer som 
arbetar för icke-diskriminering och 
jämställdhet.

(c) Företrädare för civilsamhället, även 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organisationer som 
arbetar för icke-diskriminering och 
jämställdhet, och andra icke-statliga 
organisationer som verkar för social 
inkludering och organisationer som är 
aktiva inom kultur, utbildning och 
ungdomspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 418
María Irigoyen Pérez

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Företrädare för civilsamhället, även 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organisationer som
arbetar för icke-diskriminering och 
jämställdhet.

c) Företrädare för civilsamhället, även 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organisationer med 
ansvar för att garantera faktisk och 
verklig och faktisk jämställdhet mellan 
kvinnor och män och för att bekämpa 
diskriminering.

Or. es

Motivering

Man bör beakta deltagandet från organisationer med ansvar för att garantera jämställdhet 
mellan kvinnor och män och för att bekämpa diskriminering.
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Ändringsförslag 419
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Företrädare för civilsamhället, även 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organisationer som 
arbetar för icke-diskriminering och 
jämställdhet.

c) Företrädare för civilsamhället, även 
företag, vetenskapliga och tekniska 
organisationer, miljöorganisationer, icke-
statliga organisationer och organisationer 
som arbetar för icke-diskriminering och 
jämställdhet.

Or. pt

Motivering

Företag (inom handel eller industri) spelar en nyckelroll inom moderniseringen av regionala 
och lokala ekonomier och bör vara delaktiga i partnerskapsavtalen. Detta gäller även 
universitet och teknikcentrum som är en viktig del av främjandet av kompetens som hjälper 
människor att lättare komma in på arbetsmarknaden.

Ändringsförslag 420
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Företrädare för civilsamhället, även 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organisationer som 
arbetar för icke-diskriminering och 
jämställdhet.

c) Företrädare för civilsamhället, även 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer, till exempel ideella 
organisationer som främjar social 
inkludering, och organisationer som 
arbetar för icke-diskriminering och 
jämställdhet.

Or. it
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Ändringsförslag 421
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) kyrkor och religiösa samfund som är 
aktiva inom området för 
gränsöverskridande samarbete, 
utbildning, kultur och social integrering.

Or. en

Ändringsförslag 422
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 1 a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. 1a. En medlemsstat ska inbegripa de 
institutioner, organisationer och grupper i 
partnerskapet som kan påverka eller 
påverkas av genomförandet av 
programmen. Särskild hänsyn ska tas till 
grupper som kan påverkas av 
programmen och kan ha svårigheter att
påverka dem, i synnerhet de mest sårbara 
och marginaliserade grupperna.

Or. en

Ändringsförslag 423
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Enligt principen om flernivåstyre ska 
medlemsstaterna låta partnerna delta i 
utarbetandet av partnerskapsavtal och 
lägesrapporter samt i utformning, 
genomförande, övervakning och 
utvärdering av programmen. Partnerna ska 
delta i övervakningskommittéerna för de 
programmen.

2. Enligt principen om flernivåstyre och i 
linje med partnerskapsavtalet som avses i 
punkt 1, ska medlemsstaterna låta 
partnerna delta i utarbetandet av 
partnerskapsavtal och lägesrapporter samt i 
utformning, genomförande, övervakning 
och utvärdering av programmen. Partnerna 
ska delta i övervakningskommittéerna för 
programmen.

Or. en

Ändringsförslag 424
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Enligt principen om flernivåstyre ska 
medlemsstaterna låta partnerna delta i 
utarbetandet av partnerskapsavtal och 
lägesrapporter samt i utformning, 
genomförande, övervakning och 
utvärdering av programmen. Partnerna ska 
delta i övervakningskommittéerna för de 
programmen.

2. Enligt principen om flernivåstyre ska 
medlemsstaterna och folkvalda regionala 
och lokala myndigheter i enlighet med 
artikel 4.4 låta partnerna delta i 
utarbetandet av partnerskapsavtal och 
lägesrapporter samt i utformning, 
genomförande, övervakning och 
utvärdering av programmen. Partnerna ska 
delta i övervakningskommittéerna för de 
programmen.

Or. fr

Ändringsförslag 425
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Enligt principen om flernivåstyre ska 
medlemsstaterna låta partnerna delta i 
utarbetandet av partnerskapsavtal och 
lägesrapporter samt i utformning, 
genomförande, övervakning och 
utvärdering av programmen. Partnerna ska 
delta i övervakningskommittéerna för 
programmen.

2. Enligt principen om flernivåstyre ska 
medlemsstaterna låta partnerna som
företräder de olika territoriella nivåerna 
in enlighet med medlemsstaternas 
institutionella struktur i alla skeden delta i 
utarbetandet av partnerskapsavtal och 
lägesrapporter samt i alla skeden av
utformning, genomförande, övervakning 
och utvärdering av programmen. Partnerna 
ska delta i övervakningskommittéerna för 
programmen.

Or. en

Ändringsförslag 426
Jens Nilsson

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Enligt principen om flernivåstyre ska 
medlemsstaterna låta partnerna delta i 
utarbetandet av partnerskapsavtal och 
lägesrapporter samt i utformning, 
genomförande, övervakning och 
utvärdering av programmen. Partnerna ska 
delta i övervakningskommittéerna för 
programmen.

2. Enligt principen om flernivåstyre och i 
linje partnerskapsavtalet som avses i 
punkt 1, ska medlemsstaterna och de 
behöriga regionala och de behöriga 
regionala och lokala myndigheterna i 
enlighet med artikel 4.4 låta partnerna 
delta i utarbetandet av partnerskapsavtal 
och lägesrapporter samt i utformning, 
genomförande, övervakning och 
utvärdering av programmen. Partnerna ska 
delta i övervakningskommittéerna för 
programmen.

Or. en

Ändringsförslag 427
Marian Harkin, Catherine Bearder
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Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Enligt principen om flernivåstyre ska 
medlemsstaterna låta partnerna delta i 
utarbetandet av partnerskapsavtal och 
lägesrapporter samt i utformning, 
genomförande, övervakning och 
utvärdering av programmen. Partnerna ska 
delta i övervakningskommittéerna för 
programmen.

2. Enligt principen om flernivåstyre ska 
medlemsstaterna låta partnerna delta i 
utarbetandet av partnerskapsavtal och 
lägesrapporter samt i utformning, 
genomförande, övervakning och 
utvärdering av programmen. Partnerna ska 
delta i övervakningskommittéerna för 
programmen. Partnerna ska garanteras 
lika tillgång till den finansiering som 
föreskrivs för dessa ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 428
László Surján

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Enligt principen om flernivåstyre ska 
medlemsstaterna låta partnerna delta i 
utarbetandet av partnerskapsavtal och 
lägesrapporter samt i utformning, 
genomförande, övervakning och 
utvärdering av programmen. Partnerna ska 
delta i övervakningskommittéerna för 
programmen.

2. Enligt principen om flernivåstyre ska 
medlemsstaterna låta partnerna så tidigt
som möjligt delta i utarbetandet av 
partnerskapsavtal och lägesrapporter samt i 
utformning, genomförande, övervakning 
och utvärdering av programmen. Partnerna 
ska delta i övervakningskommittéerna för 
programmen.

Or. en

Ändringsförslag 429
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Enligt principen om flernivåstyre ska 
medlemsstaterna låta partnerna delta i 
utarbetandet av partnerskapsavtal och 
lägesrapporter samt i utformning, 
genomförande, övervakning och 
utvärdering av programmen. Partnerna ska 
delta i övervakningskommittéerna för de 
programmen.

2. Enligt principen om flernivåstyre ska 
medlemsstaterna i samarbete med
partnerna i utarbetandet av 
partnerskapsavtal och lägesrapporter samt i 
utformning, genomförande, övervakning 
och utvärdering av programmen. Partnerna 
ska delta i övervakningskommittéerna för 
de programmen.

Or. es

Ändringsförslag 430
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska vara bemyndigad att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 för att föreskriva en europeisk 
uppförandekod, som ska innehålla mål 
och kriterier för att stödja genomförandet 
av partnerskapen och underlätta 
spridningen av information, erfarenheter, 
resultat och god praxis mellan 
medlemsstaterna.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 431
Richard Seeber

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska vara bemyndigad att 
anta delegerade akter i enlighet med 

utgår
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artikel 142 för att föreskriva en europeisk 
uppförandekod, som ska innehålla mål och 
kriterier för att stödja genomförandet av 
partnerskapen och underlätta spridningen 
av information, erfarenheter, resultat och 
god praxis mellan medlemsstaterna.

Or. de

Ändringsförslag 432
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska vara bemyndigad att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
142 för att föreskriva en europeisk 
uppförandekod, som ska innehålla mål och 
kriterier för att stödja genomförandet av 
partnerskapen och underlätta spridningen 
av information, erfarenheter, resultat och 
god praxis mellan medlemsstaterna.

3. Kommissionen ska vara bemyndigad att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 för att föreskriva en europeisk 
uppförandekod, som ska innehålla 
särskilda mål och kriterier med uttrycklig 
hänvisning till förmåga att förvalta 
program- och projekt för att stödja 
genomförandet av partnerskapen och 
underlätta spridningen av information, 
erfarenheter, resultat och god praxis mellan 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 433
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska vara bemyndigad att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
142 för att föreskriva en europeisk 
uppförandekod, som ska innehålla mål och 

3. Kommissionen ska vara bemyndigad att, 
efter omfattande samråd med de partner 
som anges i punkt 1, på EU-nivå anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 142 
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kriterier för att stödja genomförandet av 
partnerskapen och underlätta spridningen 
av information, erfarenheter, resultat och 
god praxis mellan medlemsstaterna.

för att föreskriva en europeisk 
uppförandekod, baserad på bästa praxis, 
som ska innehålla mål och kriterier för att 
säkerställa genomförandet av partnerskap 
under utformning, genomförande, 
övervakning och utvärdering av 
partnerskapsavtal och program och
underlätta spridningen av information, 
erfarenheter och bästa praxis mellan 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 434
Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska vara bemyndigad att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 för att föreskriva en europeisk 
uppförandekod, som ska innehålla mål och 
kriterier för att stödja genomförandet av 
partnerskapen och underlätta spridningen 
av information, erfarenheter, resultat och 
god praxis mellan medlemsstaterna.

3. En europeisk uppförandekod ska 
fastställas som ska innehålla 
rekommendationer och bästa praxis om 
mål och kriterier för att stödja 
genomförandet av partnerskapen och 
underlätta spridningen av information, 
erfarenheter, resultat och god praxis mellan 
medlemsstaterna. Kommissionen ska ges 
befogenhet att anta delegerade rättsakter 
enligt artikel 142 för att föreskriva denna 
europeiska uppförandekod.

Or. en

Ändringsförslag 435
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 3 a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Den europeiska uppförandekoden ska 
bland annat innehålla följande 
specifikationer:
(a) minimikrav för att säkerställa ett öppet 
urval av partner och tydlighet när det 
gäller deras roll i den politiska processen 
och deras ansvarsområden,
(b) minimikrav och upplysningar om hur 
man ska identifiera lämpliga partner, 
alltifrån myndigheter på olika territoriella 
nivåer, näringslivets och 
arbetsmarknadens parter, civilsamhället 
till organ som är ansvariga för att främja 
jämställdhet och icke-diskriminering,
(c) samarbetsförfarandet hos de behöriga 
nationella, regionala och lokala 
myndigheterna,
(d) riktlinjer för hur man bör anpassa 
partnerskap till program, däribland 
särdragen hos program med stöd från 
olika fonder, gemensamma åtgärdsplaner 
och integrerade territoriella investeringar,
(e) minimikrav för att säkerställa 
meningsfullt deltagande av partner vid 
utformningen av partnerskapsavtalet och 
programmen,
(f) minimikrav för de förfaranden som 
har fastställts för att säkerställa en 
effektiv organisation för partnerskap,
(g) riktlinjer för deltagandet av partner i 
övervakningskommittéer, projektval, 
övervakning och utvärdering,
(h) minimikrav om att ge riktlinjer till 
partner och hur man underlättar 
kapacitetsuppbyggnaden bland partner,
(i) en beskrivning av ramverket för utbyte 
av god praxis mellan medlemsstaterna.

Or. en
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Motivering

För att skapa klarhet och öppenhet bör omfattningen av den delegerade akt genom vilken den 
europeiska uppförandekoden ska antas definieras bättre i denna förordning.

Ändringsförslag 436
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 3 a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I uppförandekoden kommer man att 
definiera ett antal partnerskapskriterier 
som kommer att ingå i 
partnerskapsavtalet. Dessa 
partnerskapskriterier kommer att täcka 
följande minimispecifikationer:
(a) en beskrivning av de 
partnerinstitutioner som utgör det 
formella partnerskapet,
(b) samarbetsförfarandet med de behöriga 
nationella, regionala och lokala 
institutionerna som säkerställer bindande 
rösträttigheter i partnerskapsbeslut, 
däribland ändringar av det operativa 
programmet,
(c) en beskrivning av 
partnerinstitutionernas formella 
samrådsförfarande vid utarbetandet av 
nationella riktlinjer och kompletterande 
regler för genomförande,
(e) en beskrivning av de aktörer som 
deltar i utformandet, genomförandet, 
övervakningen och utvärderingen av 
programmen,
(f) insyn i förfarandena och de relevanta 
dokument som gäller partnerskapsavtalet 
för utveckling och investering och de 
operativa programmen.

Or. en
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Ändringsförslag 437
Michael Theurer

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 3 a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I uppförandekoden kommer man att 
definiera ett antal partnerskapskriterier 
som ska ingå i partnerskapsavtalet och de 
operativa programmen. Dessa 
partnerskapskriterier kommer att täcka 
följande minimispecifikationer:
(a) en beskrivning av de 
partnerinstitutioner som utgör det 
formella partnerskapet,
(b) samarbetsförfarandet med de behöriga 
nationella, regionala och lokala 
institutionerna som säkerställer bindande 
rösträttigheter i partnerskapsbeslut, 
däribland ändringar av det operativa 
programmet,
(c) en beskrivning av 
partnerinstitutionernas formella 
samrådsförfarande vid utarbetande av 
nationella riktlinjer och kompletterande 
regler för genomförande,
(e) en beskrivning av de aktörer som 
deltar i utformningen, genomförandet, 
övervakningen och utvärderingen av de 
operativa programmen,
(f) insyn i förfarandena och de relevanta 
dokument som gäller partnerskapsavtalet 
för utveckling och investering och de 
operativa programmen.

Dessa kriterier ska verifieras på förhand 
och vara föremål för medlemsstaternas 
årliga rapporter till kommissionen.

Or. en
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Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att klargöra den föreslagna uppförandekod som redan 
ingår i förordningen för att möjliggöra ett verkligt genomförande av flernivåstyret och 
partnerskapsprinciperna på alla nivåer i Lissabonfördragets anda.

Ändringsförslag 438
Manfred Weber

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 3 a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I uppförandekoden kommer man att 
definiera ett antal partnerskapskriterier 
som ska ingå i partnerskapsavtalet och de 
operativa programmen. Dessa 
partnerskapskriterier kommer att täcka 
följande minimispecifikationer:
(a) en beskrivning av de 
partnerinstitutioner som utgör det 
formella partnerskapet,
(b) samarbetsförfarandet med de behöriga 
nationella, regionala och lokala 
institutionerna som säkerställer bindande 
rösträttigheter i partnerskapsbeslut, 
däribland ändringar av det operativa 
programmet,
(c) en beskrivning av 
partnerinstitutionernas formella 
samrådsförfarande vid utarbetande av 
nationella riktlinjer och kompletterande 
regler för genomförande,
(e) en beskrivning av de aktörer som 
ägnar sig åt utformandet, genomförandet, 
övervakningen och utvärderingen av de 
operativa programmen,
(f) insyn i förfarandena och de relevanta 
dokument som gäller partnerskapsavtalet 
för utveckling och investering och de 
operativa programmen.
Dessa kriterier ska verifieras på förhand 
som bli föremål för medlemsstaternas 
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årliga rapporter till kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 439
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 3 b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Dessa kriterier ska verifieras på 
förhand och vara föremål för 
medlemsstaternas årliga rapporter till 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 440
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För varje GSR-fond ska kommissionen 
minst en gång om året samråda med de 
organisationer som företräder partnerna på 
unionsnivå om genomförandet av stödet 
från GSR-fonderna.

4. För varje fond som omfattas av 
grundförordningen ska kommissionen 
minst en gång om året samråda med de 
organisationer som företräder partnerna på 
unionsnivå om genomförandet av stödet 
från de fonder som omfattas av
grundförordningen.

Or. en

Ändringsförslag 441
Ramona Nicole Mănescu
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Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För varje GSR-fond ska kommissionen 
minst en gång om året samråda med de 
organisationer som företräder partnerna på 
unionsnivå om genomförandet av stödet 
från GSR-fonderna.

4. För varje GSR-fond ska kommissionen 
minst en gång om året samråda med de 
organisationer som företräder partnerna på 
unionsnivå om genomförandet av stödet 
från GSR-fonderna. I detta syfte ska 
kommissionen på förhand göra en analys 
av detta genomförande och deltagandet av 
aktörer, framför allt näringslivets och 
arbetsmarknadens parter.

Or. en

Ändringsförslag 442
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 4 a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska se till att 
partnerna får hjälp med 
kapacitetsuppbyggnad för att delta i 
partnerskapet och förfarandena för 
offentliga samråd på ett effektivt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 443
Manfred Weber

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 5 – punkt 4 a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För varje GSR-fond ska 
kommissionen minst en gång om året 
samråda med de organisationer som 
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företräder partnerna på unionsnivå om 
genomförandet av stödet från GSR-
fonderna.
(Detta ska vara punkt 5.)

Or. en


