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Ändringsförslag 783
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 26 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 784
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 26 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ansökningar om ändringar av program 
som lämnats in av en medlemsstat ska vara 
väl underbyggda och ska särskilt ange hur 
ändringarna förväntas påverka unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla samt hållbar utveckling och de 
särskilda målen i programmet, med 
beaktande av den gemensamma strategiska 
ramen och partnerskapsavtalet.
Ansökningarna ska göras i enlighet med 
kraven som fastställts i artikel 24, särskilt 
de som avser de övergripande principerna 
inbegripet principen om partnerskap och 
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principen om flernivåstyre som avses i 
artikel 5.

Or. en

Ändringsförslag 785
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska bedöma de uppgifter 
som lämnats in i enlighet med punkt 1, 
med beaktande av medlemsstatens 
motivering. Kommissionen får komma 
med synpunkter och medlemsstaten ska 
förse kommissionen med alla nödvändiga 
kompletterande uppgifter. I enlighet med 
de fondspecifika bestämmelserna ska 
kommissionen godkänna ansökningar om 
ändring av ett program senast fem månader 
efter det att ansökningen lämnats in av 
medlemsstaten, under förutsättning av att 
kommissionens synpunkter beaktats på ett 
tillfredsställande sätt. Om det behövs ska 
kommissionen samtidigt ändra beslutet om 
godkännande av partnerskapsavtalet, i 
enlighet med artikel 15.3.

2. Kommissionen ska bedöma de uppgifter 
som lämnats in i enlighet med punkt 1, 
med beaktande av medlemsstatens 
motivering. Kommissionen får komma 
med synpunkter och medlemsstaten ska 
förse kommissionen med alla nödvändiga 
kompletterande uppgifter. I enlighet med 
de fondspecifika bestämmelserna ska 
kommissionen godkänna ansökningar om 
ändring av ett program senast tre månader 
efter det att ansökningen lämnats in av 
medlemsstaten, under förutsättning av att 
kommissionens synpunkter beaktats på ett 
tillfredsställande sätt. Om det behövs ska 
kommissionen samtidigt ändra beslutet om 
godkännande av partnerskapsavtalet, i 
enlighet med artikel 15.3.

Or. en

Ändringsförslag 786
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska bedöma de uppgifter 
som lämnats in i enlighet med punkt 1, 
med beaktande av medlemsstatens 

2. Kommissionen ska bedöma de uppgifter 
som lämnats in i enlighet med punkt 1, 
med beaktande av medlemsstatens 
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motivering. Kommissionen får komma 
med synpunkter och medlemsstaten ska 
förse kommissionen med alla nödvändiga 
kompletterande uppgifter. I enlighet med 
de fondspecifika bestämmelserna ska 
kommissionen godkänna ansökningar om 
ändring av ett program senast fem månader 
efter det att ansökningen lämnats in av 
medlemsstaten, under förutsättning av att 
kommissionens synpunkter beaktats på ett 
tillfredsställande sätt. Om det behövs ska 
kommissionen samtidigt ändra beslutet om 
godkännande av partnerskapsavtalet, i 
enlighet med artikel 15.3.

motivering. Kommissionen får komma 
med synpunkter och medlemsstaten ska 
förse kommissionen med alla nödvändiga 
kompletterande uppgifter. I enlighet med 
de fondspecifika bestämmelserna ska 
kommissionen godkänna ansökningar om 
ändring av ett program senast två månader 
efter det att ansökningen lämnats in av 
medlemsstaten, under förutsättning av att 
kommissionens synpunkter beaktats på ett 
tillfredsställande sätt. Om det behövs ska 
kommissionen samtidigt ändra beslutet om 
godkännande av partnerskapsavtalet, i 
enlighet med artikel 15.3.

Or. it

Motivering

Det krävs kortare tidsgränser för ändringar i verksamhetsprogrammen från kommissionen.

Ändringsförslag 787
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 26a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26a
Ändringar av program för 
makroregionala utvecklingsfonder
1. Ansökningar om ändringar av program 
för en makroregional fond som lämnats 
in av en grupp medlemsstater som har 
etablerat en makroregional 
utvecklingsfond ska vara väl underbyggda 
och ska särskilt ange hur ändringarna av 
programmet för den makroregionala 
utvecklingsfonden förväntas påverka 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla och de särskilda målen i 
programmet för den makroregionala 
utvecklingsfonden, med beaktande av den 
gemensamma strategiska ramen och de 
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avtal som gruppen medlemsstater slutit 
när de etablerade en makroregional 
utvecklingsfond. Det ändrade programmet 
för den makroregionala 
utvecklingsfonden ska bifogas.
2. Kommissionen ska bedöma de uppgifter 
som lämnats in i enlighet med punkt 1, 
med beaktande av motivering från den 
grupp medlemsstater som etablerat en 
makroregional utvecklingsfond.
Kommissionen kan komma med 
synpunkter och gruppen medlemsstater 
som etablerat en makroregional 
utvecklingsfond ska förse kommissionen 
med alla nödvändiga kompletterande 
uppgifter. I enlighet med de fondspecifika 
bestämmelserna ska kommissionen 
godkänna ansökningar om ändring av ett 
program för en makroregional 
utvecklingsfond senast fem månader efter 
det att ansökningen lämnats in av 
gruppen medlemsstater som etablerat en 
makroregional utvecklingsfond, under 
förutsättning av att kommissionens 
synpunkter beaktats på ett 
tillfredsställande sätt.

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 788
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EIB kan, på medlemsstaternas begäran, 
delta i utarbetandet av partnerskapsavtalet 
samt i förberedelserna av insatserna, 
särskilt större projekt, 

1. EIB kan, på medlemsstaternas begäran, 
delta i utarbetandet av partnerskapsavtalet 
eller på begäran från en grupp 
medlemsstater som har beslutat att 
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finansieringsinstrument och offentlig-
privata partnerskap.

etablera en makroregional 
utvecklingsfond, få delta i förberedelsen 
av avtalen om att etablera en 
makroregional utvecklingsfond samt i 
förberedelserna av insatserna, särskilt 
större projekt, finansieringsinstrument och 
offentlig-privata partnerskap

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 789
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EIB kan, på medlemsstaternas begäran, 
delta i utarbetandet av partnerskapsavtalet 
samt i förberedelserna av insatserna, 
särskilt större projekt, 
finansieringsinstrument och offentlig-
privata partnerskap.

1. EIB kan, på medlemsstaternas begäran, 
delta i utarbetandet av partnerskapsavtalet 
samt i förberedelserna av insatserna, större 
och småskaliga projekt med en betydande 
innovationspotential,
finansieringsinstrument och offentlig-
privata partnerskap.

Or. en

Ändringsförslag 790
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen kan samråda med EIB 
innan den antar partnerskapsavtalet eller 

2. Avtal och överenskommelser som slutits 
av en grupp medlemsstater när de 
etablerade en makroregional 
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programmen. utvecklingsfond eller programmet och 
programmen för makroregionala 
utvecklingsfonder.

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 791
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 27 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen kan begära att EIB 
granskar den tekniska kvaliteten och den 
ekonomiska och finansiella bärkraften hos 
större projekt och att banken bistår 
kommissionen vid genomförandet eller 
utvecklingen av finansieringsinstrument.

3. Kommissionen kan begära att EIB 
granskar den tekniska kvaliteten och den 
ekonomiska och finansiella bärkraften 
samt hållbarheten hos större projekt och 
att banken bistår kommissionen vid 
genomförandet eller utvecklingen av 
finansieringsinstrument.

Or. en

Ändringsförslag 792
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Del 2 – kapitel 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Territoriell utveckling

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att göra det möjligt att involvera alla GSR-fonderna 
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(inbegripet Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och 
fiskerifonden) i integrerade territoriella investeringar. Därför behöver man flytta 
bestämmelserna i artikel 99 till del ett i förordningen och inrätta ett nytt kapitel.

Ändringsförslag 793
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 27a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27a
Integrerad territoriell investering

1. När en strategi för stadsutveckling eller 
en annan territoriell strategi eller pakt, 
enligt definitionen i artikel 12.1 i 
förordning … [ESF], kräver ett integrerat 
tillvägagångssätt med investeringar inom 
mer än ett prioriterat område inom ett 
eller flera operativa program ska åtgärden 
genomföras i form av en integrerad 
territoriell investering.
2. Inom de relevanta operativa 
programmen ska man fastställa vilka 
integrerade territoriella investeringar som 
planeras och ange ett preliminärt 
finansiellt anslag från varje prioriterat 
område till varje integrerad territoriell 
investering.
3. Medlemsstaten eller 
förvaltningsmyndigheten kan utse en eller 
flera förmedlande organ, som kan vara 
lokala myndigheter, regionala 
utvecklingsorgan eller icke-statliga 
organisationer, till att ansvara för 
förvaltningen och genomförandet av den 
integrerade territoriella investeringen.
4. Medlemsstaten eller de relevanta 
förvaltningsmyndigheterna ska 
säkerställa att det i övervakningssystemet 
för det operativa programmet anges vilka 
insatser och utfall av ett prioriterat 
område som bidrar till en integrerad 
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territoriell investering.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att göra det möjligt att involvera alla GSR-fonderna 
(inbegripet Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och 
fiskerifonden) i integrerade territoriella investeringar. Därför behöver man flytta 
bestämmelserna i artikel 99 till del ett i förordningen.

Ändringsförslag 794
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 28 – punkt 1 – introduktionsdel

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Lokalt ledd utveckling, som valts till 
Leaders strategi för lokal utveckling inom 
EJFLU, ska

1. Lokalt ledd utveckling, som valts till 
Leaders strategi för de lokala 
myndigheterna i nära partnerskap med 
lokala utvecklingsgrupper inom EJFLU,
ska

Or. fr

Ändringsförslag 795
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 28 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Lokalt ledd utveckling, som valts till 
Leaders strategi för lokal utveckling inom 
EJFLU, ska

1. Lokalt ledd utveckling, som av lokala 
myndigheter i partnerskap med lokala 
aktörer valts till Leaders strategi för lokal 
utveckling inom EJFLU, ska

Or. en
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Ändringsförslag 796
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 28 – punkt 1 – punkt a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) vara inriktad på specifika subregionala 
territorier,

(a) vara inriktad på specifika subregionala 
territorier som fastställts av 
medlemsstaterna i enlighet med deras 
specifika territoriella enheter, efter 
samråd med samtliga partner som avses i 
artikel 5,

Or. en

Ändringsförslag 797
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 28 – punkt 1 – punkt b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) ledas av lokala aktionsgrupper som 
består av företrädare för offentliga och 
privata lokala socioekonomiska 
intressegrupper och där varken den 
offentliga sektorn eller någon enskild 
intressegrupp får ha mer än 49 % av 
rösterna,

(b) ledas av lokala myndigheter i 
partnerskap med lokala aktörer i form av 
lokala aktionsgrupper som består av 
företrädare för offentliga och privata lokala 
socioekonomiska intressegrupper och där 
varken den offentliga sektorn eller någon 
enskild intressegrupp får ha mer än 49 % 
av rösterna,

Or. en

Ändringsförslag 798
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 28 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ledas av lokala aktionsgrupper som 
består av företrädare för offentliga och 
privata lokala socioekonomiska 
intressegrupper och där varken den 
offentliga sektorn eller någon enskild 
intressegrupp får ha mer än 49 % av 
rösterna,

b) ledas av de lokala myndigheterna i 
nära partnerskap med lokala 
aktionsgrupper som består av företrädare 
för offentliga och privata lokala 
socioekonomiska intressegrupper och där 
varken den offentliga sektorn eller någon 
enskild intressegrupp får ha mer än 49 % 
av rösterna,

Or. fr

Ändringsförslag 799
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 28 – punkt 1 – punkt b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) ledas av lokala aktionsgrupper som 
består av företrädare för offentliga och 
privata lokala socioekonomiska 
intressegrupper och där varken den 
offentliga sektorn eller någon enskild 
intressegrupp får ha mer än 49 % av 
rösterna,

(b) ledas av lokala aktionsgrupper som 
består av företrädare för offentliga och 
privata lokala socioekonomiska 
intressegrupper och där varken den 
offentliga sektorn eller någon enskild 
intressegrupp får ha mer än 49 % av 
rösterna, i de lokala aktionsgrupperna 
ingår befintliga Leader-grupper som 
redan kvalificerat sig enligt Leader II1

eller Leader+2 eller artikel 62 i rådets 
förordning (EG) nr 1698/2005 (EJFLU)3,
_____________
1 Kommissionens meddelande till 
medlemsstaterna som fastställer riktlinjer 
för samlade bidrag eller integrerade 
operativa program för vilka 
medlemsstaterna inbjuds att lämna in 
ansökningarna om stöd inom ramen för 
gemenskapsinitiativet för landsbygdens 
utveckling (Leader II) (EGT C 180, 
1.7.1994, s. 48).
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2 Kommissionens meddelande till 
medlemsstaterna av den 14 april 2000 om 
fastställande av riktlinjer för 
gemenskapsinitiativet för landsbygdens 
utveckling (Leader+) (EGT C 139, 
18.5.2000, s. 5). Meddelande från 
kommissionen om ändring av 
meddelandet till medlemsstaterna av den 
14 april 2000 om fastställande av 
riktlinjer för gemenskapsinitiativet för 
landsbygdens utveckling (Leader+) (EUT 
C 294, 4.12.2003, s. 11).
3 Rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av 
den 20 september 2005 om stöd för 
landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU).

Or. en

Ändringsförslag 800
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 28 – punkt 1 – punkt b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) ledas av lokala aktionsgrupper som 
består av företrädare för offentliga och 
privata lokala socioekonomiska 
intressegrupper och där varken den 
offentliga sektorn eller någon enskild 
intressegrupp får ha mer än 49 % av 
rösterna,

(b) ledas av lokala myndigheter i 
partnerskap med lokala aktörer i form av 
lokala aktionsgrupper som består av 
företrädare för offentliga och privata lokala 
socioekonomiska intressegrupper och där 
varken den offentliga sektorn eller någon 
enskild intressegrupp får ha mer än 49 % 
av rösterna,

Or. en

Ändringsförslag 801
László Surján
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Förslag till förordning
Del 2 – artikel 28 – punkt 1 – punkt b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) ledas av lokala aktionsgrupper som 
består av företrädare för offentliga och 
privata lokala socioekonomiska 
intressegrupper och där varken den 
offentliga sektorn eller någon enskild 
intressegrupp får ha mer än 49 % av 
rösterna,

(b) ledas av lokala aktionsgrupper som 
består av företrädare för offentliga och 
privata lokala socioekonomiska 
intressegrupper, som är öppna för 
deltagande från det civila samhället, och 
där varken den offentliga sektorn eller 
någon enskild intressegrupp får ha mer än 
49 % av rösterna,

Or. en

Ändringsförslag 802
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 28 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ledas av lokala aktionsgrupper som 
består av företrädare för offentliga och 
privata lokala socioekonomiska 
intressegrupper och där varken den 
offentliga sektorn eller någon enskild 
intressegrupp får ha mer än 49 % av 
rösterna,

b) ledas av lokala aktionsgrupper som 
består av företrädare för offentliga och 
privata lokala socioekonomiska 
intressegrupper och där varken den 
offentliga sektorn eller någon enskild 
intressegrupp får ha mer än 49 % av 
rösterna, utom de undantag i 
verksamhetsprogrammen som gäller för 
befintliga institutionaliserade strukturer 
för lokal utveckling och genom vilket 
andra villkor för röstning gäller,

Or. it

Ändringsförslag 803
Catherine Bearder

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 28 – punkt 1 – punkt b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) ledas av lokala aktionsgrupper som 
består av företrädare för offentliga och 
privata lokala socioekonomiska 
intressegrupper och där varken den 
offentliga sektorn eller någon enskild 
intressegrupp får ha mer än 49 % av 
rösterna,

(b) ledas av lokala aktionsgrupper som 
består av företrädare för offentliga och 
privata lokala socioekonomiska 
intressegrupper och där varken den 
offentliga sektorn eller någon enskild 
intressegrupp i princip får ha mer än 49 % 
av rösterna, där undantag kan göras i de 
operativa programmen för befintliga 
institutionaliserade lokala 
utvecklingsstrukturer med olika 
omröstningsförfarande,

Or. en

Ändringsförslag 804
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 28 – punkt 1 – punkt c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) genomföras genom integrerade och 
sektorsövergripande områdesbaserade 
lokala utvecklingsstrategier, samt

(c) genomföras genom integrerade och 
sektorsövergripande områdesbaserade 
lokala och hållbara utvecklingsstrategier 
med beaktande av långsiktiga effekter, 
samt

Or. en

Ändringsförslag 805
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Jean-Paul 
Besset, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 28 – punkt 1 – punkt d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) utformas med hänsyn till lokala behov (d) utformas med hänsyn till lokala behov 
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och möjligheter samt omfatta innovativa 
drag i det lokala sammanhanget, 
nätverksarbete samt, när så är möjligt, 
samarbete.

och möjligheter samt omfatta innovativa 
och sociokulturella drag i det lokala 
sammanhanget, nätverksarbete samt, när så 
är möjligt, samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 806
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. GSR-fondernas stöd till lokal utveckling 
ska vara konsekvent och samordnas 
fonderna emellan. Detta ska säkerställas 
bl.a. genom samordnat 
kapacitetsbyggande, urval, godkännande 
samt finansiering av lokala 
utvecklingsstrategier och lokala 
utvecklingsgrupper.

2. GSR-fondernas stöd till lokal utveckling 
ska vara konsekvent och samordnas 
fonderna emellan. Detta ska säkerställas 
bl.a. genom samordnat 
kapacitetsbyggande, urval, godkännande 
samt finansiering av lokala 
utvecklingsstrategier och lokala 
utvecklingsgrupper tillsammans med de 
lokala myndigheterna.

Or. fr

Ändringsförslag 807
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. GSR-fondernas stöd till lokal utveckling 
ska vara konsekvent och samordnas 
fonderna emellan. Detta ska säkerställas 
bl.a. genom samordnat 
kapacitetsbyggande, urval, godkännande 
samt finansiering av lokala 
utvecklingsstrategier och lokala 
utvecklingsgrupper.

2. GSR-fondernas stöd till lokal utveckling 
ska vara konsekvent och samordnas 
fonderna emellan. Detta ska säkerställas 
bl.a. genom samordnat 
kapacitetsbyggande, urval, godkännande 
samt finansiering av lokala 
utvecklingsstrategier och lokala 
utvecklingsgrupper tillsammans med 
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lokala myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 808
Catherine Bearder

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 28a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28a
Dessa bestämmelser om lokal utveckling 
ska vara en förutsättning för upprättandet 
av integrerade territoriella investeringar 
och för stadsområdena vilket anges i 
artiklarna 93, 93 i denna förordning och 
artikel 7 i förordning (EU) nr (...)/2012.

Or. en

Ändringsförslag 809
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 29 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En lokal utvecklingsstrategi ska 
innehålla åtminstone följande delar:

1. En lokal och hållbar utvecklingsstrategi 
ska innehålla åtminstone följande delar:

Or. en

Ändringsförslag 810
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 29 – punkt 1 – punkt a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Uppgifter om område och befolkning 
som omfattas av strategin.

(a) Uppgifter om område och befolkning 
som omfattas av strategin beroende på de 
lokala territoriernas funktion och 
kopplingarna mellan stads- och 
landsbygdsområden.

Or. en

Ändringsförslag 811
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Uppgifter om område och befolkning 
som omfattas av strategin.

a) Uppgifter om område och befolkning 
som omfattas av strategin beroende på de 
lokala områdenas funktion och 
förbindelser mellan tätort och landsbygd;

Or. fr

Ändringsförslag 812
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 29 – punkt 1 – punkt a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Uppgifter om område och befolkning 
som omfattas av strategin.

(a) Uppgifter om område och befolkning 
som omfattas av strategin beroende på de 
lokala territoriernas funktion och 
kopplingarna mellan stads- och 
landsbygdsområden.

Or. en
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Ändringsförslag 813
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 29 – punkt 1 – punkt c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) En beskrivning av strategin och dess 
mål, en beskrivning av på vilket sätt 
strategin är integrerad och innovativ samt 
en hierarki av mål, inklusive tydliga och 
mätbara mål för utfall eller resultat. 
Strategin ska överensstämma med 
relevanta program inom samtliga berörda 
GSR-fonder.

(c) En beskrivning av strategin och dess 
mål, en beskrivning av på vilket sätt 
strategin är integrerad och innovativ samt 
en hierarki av mål, inklusive tydliga och 
mätbara mål för utfall eller resultat. 
Strategin ska överensstämma med 
offentliga myndigheters relevanta 
strategier och program inom samtliga 
berörda GSR-fonder.

Or. en

Ändringsförslag 814
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 29 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) En beskrivning av strategin och dess 
mål, en beskrivning av på vilket sätt 
strategin är integrerad och innovativ samt 
en hierarki av mål, inklusive tydliga och 
mätbara mål för utfall eller resultat.
Strategin ska överensstämma med 
relevanta program inom samtliga berörda 
GSR-fonder.

c) En beskrivning av strategin och dess 
mål, som styrker att de är integrerade; 
särskilt för strategier i tätortsområden 
som innebär partnerskap mellan 
aktionsgrupperna i tätorten och på 
landsbygden;

Or. fr

Ändringsförslag 815
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana
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Förslag till förordning
Del 2 – artikel 29 – punkt 1 – punkt c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) En beskrivning av strategin och dess 
mål, en beskrivning av på vilket sätt
strategin är integrerad och innovativ samt 
en hierarki av mål, inklusive tydliga och
mätbara mål för utfall eller resultat.
Strategin ska överensstämma med 
relevanta program inom samtliga berörda 
GSR-fonder.

(c) En beskrivning av strategin och dess 
mål, med ett särskilt fokus på hur strategin
är integrerad, särskilt avseende strategier 
för stadsperiferiska och funktionella 
områden som berör både partner i 
städerna och aktörer på landsbygden.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att i lokala genomförda utvecklingsstrategier främja förbindelserna mellan 
stads- och landsbygdsområdena. Dessutom bör lokala aktörer i stadsperiferiska områden 
delta fullt ut i dessa lokala utvecklingsstrategier.

Ändringsförslag 816
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 29 – punkt 1 – punkt c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) En beskrivning av strategin och dess 
mål, en beskrivning av på vilket sätt 
strategin är integrerad och innovativ samt 
en hierarki av mål, inklusive tydliga och 
mätbara mål för utfall eller resultat. 
Strategin ska överensstämma med 
relevanta program inom samtliga berörda 
GSR-fonder.

(c) En beskrivning av strategin och dess 
mål, en beskrivning av på vilket sätt 
strategin är integrerad och innovativ samt 
en hierarki av mål, inklusive tydliga och 
mätbara mål för utfall eller resultat. 
Strategin ska överensstämma med 
relevanta program inom samtliga berörda 
GSR-fonder och med de övergripande mål 
som fastställts i artiklarna 6, 7 och 8 i 
denna förordning.

Or. en
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Ändringsförslag 817
Catherine Bearder

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 29 – punkt 1 – punkt g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Strategins finansieringsplan, inklusive 
planerade anslag från var och en av GSR-
fonderna.

(g) Strategins finansieringsplan, inklusive 
planerade anslag från var och en av GSR-
fonderna och särskilt användningen av 
integrerade territoriella investeringar, 
hållbar stadsutveckling och gemensamma 
handlingsplaner.

Or. en

Ändringsförslag 818
László Surján

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 29 – punkt 1 – punkt ga (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) En grundlig planering av 
kapacitetsuppbyggnad för lokala aktörer, 
stödmottagare, potentiella partner 
avseende utarbetande och genomförande 
av projekt baserade på konkreta behov i 
området.

Or. en

Ändringsförslag 819
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska fastställa 
kriterierna för urvalet av lokala 

2. Medlemsstaterna, i samförstånd med de 
regionala och lokala myndigheterna 
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utvecklingsstrategier. De fondspecifika 
bestämmelserna kan innehålla 
urvalskriterier.

enligt principerna definierade i artikel 
4(4) och i artikel (5) ska fastställa 
kriterierna för urvalet av lokala 
utvecklingsstrategier. De fondspecifika 
bestämmelserna kan innehålla 
urvalskriterier.

Or. fr

Ändringsförslag 820
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska fastställa 
kriterierna för urvalet av lokala 
utvecklingsstrategier. De fondspecifika 
bestämmelserna kan innehålla 
urvalskriterier.

2. Medlemsstaterna ska fastställa 
kriterierna för urvalet av lokala och 
hållbara utvecklingsstrategier. De 
fondspecifika bestämmelserna kan 
innehålla urvalskriterier.

Or. en

Ändringsförslag 821
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Lokala utvecklingskriterier ska väljas ut 
av en kommitté som inrättats för detta syfte 
av relevanta förvaltningsmyndigheter för 
programmen.

3. Lokala utvecklingskriterier ska väljas ut 
av en kommitté som inrättats för detta syfte 
av relevanta förvaltningsmyndigheter för 
programmen medan partner som nämnts i 
artikel 5, särskilt arbetsmarknadens 
parter, är medlemmar i denna kommitté.

Or. en
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Ändringsförslag 822
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Lokala utvecklingskriterier ska väljas ut 
av en kommitté som inrättats för detta syfte 
av relevanta förvaltningsmyndigheter för 
programmen.

3. Lokala och hållbara utvecklingskriterier 
ska väljas ut av en kommitté som inrättats 
för detta syfte av relevanta 
förvaltningsmyndigheter för programmen.
Partner som avses i artikel 5 ska 
representeras på ett lämpligt sätt i denna 
kommitté.

Or. en

Ändringsförslag 823
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Urval och godkännande av lokala 
hållbara utvecklingsstrategier som 
utformas och genomförs av lokala 
aktionsgrupper ska ha avslutats senast den 
31 december 2015. Urval och 
godkännande av lokala 
utvecklingsstrategier som föreslagits av 
nyetablerade lokala aktionsgrupper ska 
ha avslutats senast den 31 december 2016.

Or. en

Ändringsförslag 824
Fiorello Provera
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Förslag till förordning
Del 2 – artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. I förvaltningsmyndighetens beslut om 
godkännande av en lokal 
utvecklingsstrategi ska anslagen för var 
och en av GSR-fonderna fastställas. I 
beslutet ska också anges vilken roll de 
myndigheter som är ansvariga för 
genomförandet av relevanta program ska 
spela i samband med genomförandet av 
strategin.

5. I förvaltningsmyndighetens beslut om 
godkännande av en lokal 
utvecklingsstrategi ska anslagen för var 
och en av GSR-fonderna fastställas. I 
beslutet ska också anges vilken roll de 
lokala myndigheterna som är ansvariga för 
genomförandet av relevanta program ska 
spela i samband med genomförandet av 
strategin.

Or. fr

Ändringsförslag 825
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. I förvaltningsmyndighetens beslut om 
godkännande av en lokal 
utvecklingsstrategi ska anslagen för var 
och en av GSR-fonderna fastställas. I 
beslutet ska också anges vilken roll de 
myndigheter som är ansvariga för 
genomförandet av relevanta program ska 
spela i samband med genomförandet av 
strategin.

5. I förvaltningsmyndighetens beslut om 
godkännande av en lokal och hållbar 
utvecklingsstrategi ska anslagen för var 
och en av GSR-fonderna fastställas. I 
beslutet ska också anges vilken roll de 
myndigheter som är ansvariga för 
genomförandet av relevanta program ska 
spela i samband med genomförandet av 
strategin.

Or. en

Ändringsförslag 826
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 29 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 om fastställande av område 
och befolkning som omfattas av den 
strategi som avses i punkt 1 a.

utgår

Or. en

Motivering

Att använda delegerade akter för fastställande av område och befolkning som omfattas av den 
lokala utvecklingsstrategin är orimligt. Lokala och regionala myndigheter har i regel 
ansvaret för sådana uppgifter eftersom det behövs detaljerad lokal kunskap.

Ändringsförslag 827
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 29 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 om fastställande av område 
och befolkning som omfattas av den 
strategi som avses i punkt 1 a.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 828
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 29 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 om fastställande av område och 

6. Inom ramen för de regler som har 
fastställts av Europeiska kommissionen 
ska fastställande av område och befolkning 
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befolkning som omfattas av den strategi 
som avses i punkt 1 a.

som omfattas av strategin för lokal
utveckling göras av de behöriga 
myndigheterna för programplaneringen 
enligt den lämpligaste territoriella skalan 
när det gäller verkliga befintliga 
socioekonomiska villkor på lokal nivå.

Or. it

Motivering

När det gäller Leader och de minsta områden och de minsta ytor som kan väljas ut av 
förvaltningsmyndigheten, skulle det vara bra att förtydliga att gemenskapen fastställer en 
generell regel som sedan måste anpassas till de olika regionala och lokala förhållandena, 
mot bakgrund av subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag 829
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 30 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lokala aktionsgrupper ska utforma och 
genomföra de lokala 
utvecklingsstrategierna.

Lokala aktionsgrupper ska utforma och 
genomföra de lokala och hållbara 
utvecklingsstrategierna.

Or. en

Ändringsförslag 830
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 30 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa vilken roll 
den lokala aktionsgruppen och de 
myndigheter som är ansvariga för 
genomförandet av de relevanta 
programmen ska spela i samband med 

Medlemsstaterna ska fastställa, i enlighet 
med förfarandet angivet i artikel 4(4),
vilken roll den lokala aktionsgruppen och 
de myndigheter som är ansvariga för 
genomförandet av de relevanta 
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genomförandet av strategin. programmen ska spela i samband med 
genomförandet av strategin.

Or. fr

Ändringsförslag 831
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förvaltningsmyndigheten ska se till att 
de lokala aktionsgrupperna antingen väljer 
en partner inom gruppen som 
samordnande partner i administrativa och 
ekonomiska frågor, eller att de tillsammans 
bildar en lagligt etablerad gemensam 
struktur.

2. Förvaltningsmyndigheten ska se till att 
de lokala aktionsgrupperna antingen väljer 
en lokal myndighet inom gruppen som 
samordnande partner i administrativa och 
ekonomiska frågor, eller att de tillsammans 
bildar en lagligt etablerad gemensam 
offentlig struktur. Oavsett vad, bör 
förvaltningsmyndigheten vidta åtgärder 
för att bedöma projekt- och 
programförvaltningskompetensen hos den 
utsedda samordnande partnern eller de 
etablerade gemensamma strukturerna.

Or. en

Ändringsförslag 832
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förvaltningsmyndigheten ska se till att 
de lokala aktionsgrupperna antingen väljer 
en partner inom gruppen som samordnande 
partner i administrativa och ekonomiska 
frågor, eller att de tillsammans bildar en 
lagligt etablerad gemensam struktur.

2. Förvaltningsmyndigheten ska se till att 
de lokala aktionsgrupperna antingen väljer 
en lokal myndighet inom gruppen som 
samordnande partner i administrativa och 
ekonomiska frågor, eller att de tillsammans 
bildar en lagligt etablerad gemensam 
offentlig struktur.
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Or. fr

Ändringsförslag 833
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förvaltningsmyndigheten ska se till att 
de lokala aktionsgrupperna antingen väljer 
en partner inom gruppen som 
samordnande partner i administrativa och 
ekonomiska frågor, eller att de tillsammans 
bildar en lagligt etablerad gemensam 
struktur.

2. Förvaltningsmyndigheten ska se till att 
de lokala aktionsgrupperna antingen väljer 
en lokal myndighet inom gruppen som 
samordnande partner i administrativa och 
ekonomiska frågor, eller att de tillsammans 
bildar en lagligt etablerad gemensam 
offentlig struktur.

Or. en

Ändringsförslag 834
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 30 – punkt 3 – punkt a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Främja de lokala aktörernas kapacitet 
att utveckla och genomföra insatser.

(a) Främja de lokala aktörernas kapacitet 
att utveckla och genomföra insatser samt 
aktivt främja användningen av 
kapaciteten och kompetensen för projekt-
och programförvaltning hos dem.

Or. en

Ändringsförslag 835
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 30 – punkt 3 – punkt b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Införa ett icke-diskriminerande och 
öppet urvalsförfarande och kriterier för 
urval av insatser, som inte leder till 
intressekonflikter, som säkerställer att 
minst 50 % av rösterna i urvalsbesluten 
kommer från partner som inte är från den 
offentliga sektorn samt som gör det möjligt 
att överklaga urvalsbeslut och genomföra 
urval med ett skriftligt förfarande.

(b) Införa ett icke-diskriminerande och 
öppet urvalsförfarande och kriterier för 
urval av insatser, som inte leder till 
intressekonflikter, som säkerställer att 
minst 50 % av rösterna i urvalsbesluten 
kommer från partner som inte är från den 
offentliga sektorn (privata och företag) 
samt som gör det möjligt att överklaga 
urvalsbeslut och genomföra urval med ett 
skriftligt förfarande.

Or. en

Ändringsförslag 836
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 30 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Införa ett icke-diskriminerande och 
öppet urvalsförfarande och kriterier för 
urval av insatser, som inte leder till 
intressekonflikter, som säkerställer att 
minst 50 % av rösterna i urvalsbesluten 
kommer från partner som inte är från den 
offentliga sektorn samt som gör det möjligt 
att överklaga urvalsbeslut och genomföra 
urval med ett skriftligt förfarande.

b) Införa ett icke-diskriminerande och 
öppet urvalsförfarande och kriterier för 
urval av insatser, som inte leder till 
intressekonflikter, som säkerställer att 
minst 40 % av rösterna i urvalsbesluten 
kommer från partner som inte är från den 
offentliga eller kommersiella sektorn samt 
som gör det möjligt att överklaga 
urvalsbeslut och genomföra urval med ett 
skriftligt förfarande.

Or. fr

Ändringsförslag 837
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 30 – punkt 3 – punkt b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Införa ett icke-diskriminerande och 
öppet urvalsförfarande och kriterier för 
urval av insatser, som inte leder till 
intressekonflikter, som säkerställer att 
minst 50 % av rösterna i urvalsbesluten 
kommer från partner som inte är från den 
offentliga sektorn samt som gör det möjligt 
att överklaga urvalsbeslut och genomföra 
urval med ett skriftligt förfarande.

(b) Införa ett jämställdhetsbaserat, icke-
diskriminerande och öppet 
urvalsförfarande och kriterier för urval av 
insatser, som inte leder till 
intressekonflikter, som säkerställer att 
minst 50 % av rösterna i urvalsbesluten 
kommer från partner som inte är från den 
offentliga sektorn samt som gör det möjligt 
att överklaga urvalsbeslut och genomföra 
urval med ett skriftligt förfarande.

Or. en

Ändringsförslag 838
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 30 – punkt 3 – punkt b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Införa ett icke-diskriminerande och 
öppet urvalsförfarande och kriterier för 
urval av insatser, som inte leder till 
intressekonflikter, som säkerställer att 
minst 50 % av rösterna i urvalsbesluten 
kommer från partner som inte är från den 
offentliga sektorn samt som gör det möjligt 
att överklaga urvalsbeslut och genomföra 
urval med ett skriftligt förfarande.

(b) Införa ett icke-diskriminerande och 
öppet urvalsförfarande och kriterier för 
urval av insatser, som inte leder till 
intressekonflikter, som säkerställer att 
minst 40 % av rösterna i urvalsbesluten 
kommer från partner som inte är från den 
offentliga sektorn (privata och företag) 
samt som gör det möjligt att överklaga 
urvalsbeslut och genomföra urval med ett 
skriftligt förfarande.

Or. en

Ändringsförslag 839
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 30 – punkt 3 – punkt c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Säkra överensstämmelsen med den 
lokala utvecklingsstrategin vid urvalet av 
insatser genom att prioritera dem efter hur 
väl de bidrar till att uppnå målen för 
strategin.

(c) Säkra överensstämmelsen med den 
lokala och hållbara utvecklingsstrategin 
vid urvalet av insatser genom att prioritera 
dem efter hur väl de bidrar till att uppnå 
målen för strategin.

Or. en

Ändringsförslag 840
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 30 – punkt 3- led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Säkra överensstämmelsen med den 
lokala utvecklingsstrategin vid urvalet av 
insatser genom att prioritera dem efter hur 
väl de bidrar till att uppnå målen för 
strategin.

(c) Säkra genomförandet av med den 
lokala utvecklingsstrategin vid urvalet av 
insatser och berättigade investeringar och 
genom att prioritera dem efter hur väl de 
bidrar till att uppnå målen, handlingsplan
för strategin.

Or. pt

Motivering

Det är viktigt att den huvudsakliga rollen för lokala aktionsgruppen är att säkra att denna 
lokala utvecklingsstrategi genomförs och att det inte ständigt görs förändringar i den 
godkända strategin.  Syftet för de lokala aktionsgrupperna är att definiera berättigade 
investeringar och handlingsplanen, att säkra maximalt genomförande av den godkända 
strategin.

Ändringsförslag 841
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 31 – punkt 1- led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kostnaderna för förberedande stöd. (a) Kostnaderna för förberedande stöd och 
förberedelsen av lokala 
utvecklingsstrategier.

Or. pt

Motivering

Alla kostnader för att förebereda lokala utvecklingsstrategier måste finansieras, inklusive 
undersökningar, projekt, strategiska analyser och alla investeringar som gjorts för att korrekt 
definiera den strategi som ska genomföras

Ändringsförslag 842
László Surján

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 31 – stycke 1 – punkt da (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Kapacitetsuppbyggnad, utbildning 
för lokala aktörer i planering, utformning 
och genomförande av program.

Or. en

Ändringsförslag 843
Jens Nilsson

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 32 – punkt 1- punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

GSR-fonderna kan användas för att stödja 
finansieringsinstrument inom ett program, 
som även när de är organiserade som 
fondandelsfonder, för att bidra till att man 
uppnår specifika mål inom en prioritering 
och på grundval av en förhandsbedömning 
där man identifierat 

Fonderna som täcks av GSR kan användas 
för att stödja finansieringsinstrument inom 
ett program, som även när de är 
organiserade som fondandelsfonder, för att 
bidra till att man uppnår specifika mål 
inom en prioritering och på grundval av en 
förhandsbedömning, utarbetad enligt 
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marknadsmisslyckanden, suboptimala 
investeringssituationer och 
investeringsbehov.

reglerna som anges i bilaga XX, där man 
identifierat marknadsmisslyckanden, 
suboptimala investeringssituationer och 
investeringsbehov. Medlemsstaterna bör 
underlätta användningen av 
finansieringsinstrument.

Or. xm

Motivering

Medlemsstaterna måste arbeta på att få bort administrativa och juridiska hinder för att 
använda finansieringsinstrument. Som det för närvarande ligger till kan vissa regioner i 
Europa inte dra fördel av finansieringsinstrument som finns tillgängliga genom bland annat 
strukturfonderna. Detta i sig själv hindrar fonderna från att ha maximal effekt.

Ändringsförslag 844
Mojca Kleva

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 32 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

GSR-fonderna kan användas för att stödja 
finansieringsinstrument inom ett program, 
som även när de är organiserade som 
fondandelsfonder, för att bidra till att man 
uppnår specifika mål inom en prioritering 
och på grundval av en förhandsbedömning 
där man identifierat
marknadsmisslyckanden, suboptimala 
investeringssituationer och 
investeringsbehov.

Fonderna som omfattas av GSR kan 
användas för att stödja 
finansieringsinstrument inom ett program, 
som även när de är organiserade som 
fondandelsfonder, för att bidra till att man 
uppnår tematiska och specifika mål inom 
en prioritering och på grundval av en 
förhandsbedömning som fastställt bevis 
om marknadsmisslyckanden, suboptimala 
investeringssituationer och 
investeringsbehov.

Or. en

Ändringsförslag 845
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 32 – punkt 1- punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

GSR-fonderna kan användas för att stödja 
finansieringsinstrument inom ett program, 
som även när de är organiserade som 
fondandelsfonder, för att bidra till att man 
uppnår specifika mål inom en prioritering 
och på grundval av en förhandsbedömning 
där man identifierat 
marknadsmisslyckanden, suboptimala 
investeringssituationer och 
investeringsbehov.

GSR-fonderna kan användas för att stödja 
finansieringsinstrument inom ett program, 
eller ett program för en makroregional 
utvecklingsfond, som även när ett sådant 
program för en makroregional 
utvecklingsfond även när det är 
organiserat som fondandelsfonder, för att 
bidra till att man uppnår specifika mål 
inom en prioritering och på grundval av en 
förhandsbedömning där man identifierat 
marknadsmisslyckanden, suboptimala 
investeringssituationer och 
investeringsbehov.

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 846
Richard Seeber

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 32 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

GSR-fonderna kan användas för att stödja 
finansieringsinstrument inom ett program, 
som även när de är organiserade som 
fondandelsfonder, för att bidra till att man 
uppnår specifika mål inom en prioritering 
och på grundval av en 
förhandsbedömning där man identifierat 
marknadsmisslyckanden, suboptimala 
investeringssituationer och 
investeringsbehov.

GSR-fonderna kan användas för att stödja 
finansieringsinstrument inom ett program, 
som även när de är organiserade som 
fondandelsfonder, för att bidra till att man 
uppnår specifika mål inom en prioritering.

Or. en
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Ändringsförslag 847
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 32 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Finansieringsinstrumenten får kombineras 
med bidrag, räntesubventioner och 
subventioner av garantiavgifter. I sådana 
fall måste de olika finansieringsformerna 
bokföras separat.

Finansieringsinstrumenten får kombineras 
med bidrag, räntesubventioner och 
subventioner av garantiavgifter.

Or. de

Ändringsförslag 848
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 32 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Finansieringsinstrumenten får kombineras 
med bidrag, räntesubventioner och 
subventioner av garantiavgifter. I sådana 
fall måste de olika finansieringsformerna 
bokföras separat.

Finansieringsinstrumenten får kombineras 
med bidrag, räntesubventioner, 
mikrokrediter och subventioner av 
garantiavgifter. I sådana fall måste de olika 
finansieringsformerna bokföras separat.

Or. en

Ändringsförslag 849
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 32 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 med detaljerade bestämmelser 

utgår
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för förhandsbedömningar av 
finansieringsinstrument, kombinationer 
av stöd till slutmottagarna genom bidrag, 
räntesubventioner, subventioner av 
garantiavgifter och 
finansieringsinstrument, ytterligare 
särskilda bestämmelser om utgifters 
stödberättigande samt bestämmelser om 
vilken typ av verksamhet som inte ska få 
stöd genom finansieringsinstrument.

Or. es

Ändringsförslag 850
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 32 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med
artikel 142 med detaljerade bestämmelser 
för förhandsbedömningar av 
finansieringsinstrument, kombinationer av 
stöd till slutmottagarna genom bidrag, 
räntesubventioner, subventioner av 
garantiavgifter och 
finansieringsinstrument, ytterligare 
särskilda bestämmelser om utgifters 
stödberättigande samt bestämmelser om 
vilken typ av verksamhet som inte ska få 
stöd genom finansieringsinstrument.

Kommissionen ska i genomförandeakter 
fastställa enhetliga villkor för
förhandsbedömningen av 
finansieringsinstrument. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 143.3.

Or. de

Motivering

Strykning eftersom detta redan förklaras tillräckligt i punkt 2, krav berörs inte. Det finns risk 
för en avsevärd byråkratisk börda utan mervärde. På grund av rättssäkerheten bör inte 
delegerade akter förekomma i samband med förhandsbedömningen, utan bestämmelserna i 
genomförandeförordningen ska beaktas. Strykning av kommissionens befogenhet att 
kombinera, eftersom detta regleras tillräckligt i stödrättsliga bestämmelser. Undvikande av 
särskilda rättigheter för finansieringsinstrument. Resterande bestämmelser i artikel 35a.
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Ändringsförslag 851
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 32 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 142 
med detaljerade bestämmelser för 
förhandsbedömningar av 
finansieringsinstrument, kombinationer av 
stöd till slutmottagarna genom bidrag, 
räntesubventioner, subventioner av 
garantiavgifter och 
finansieringsinstrument, ytterligare 
särskilda bestämmelser om utgifters 
stödberättigande samt bestämmelser om 
vilken typ av verksamhet som inte ska få 
stöd genom finansieringsinstrument.

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 142 
med detaljerade bestämmelser för 
förhandsbedömningar av 
finansieringsinstrument, kombinationer av 
stöd till slutmottagarna genom bidrag, 
räntesubventioner, subventioner av 
garantiavgifter, mikrokrediter och 
finansieringsinstrument, ytterligare 
särskilda bestämmelser om utgifters 
stödberättigande samt bestämmelser om 
vilken typ av verksamhet som inte ska få 
stöd genom finansieringsinstrument.

Or. en

Ändringsförslag 852
Markus Pieper, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 32 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Regler som inte ingår i denna 
avdelning ska endast tillämpas på 
insatsen eller stödmottagaren 
(finansieringsinstrumentet).

Or. de

Motivering

Ett klargörande av att slutmottagaren av stödet inte är adressat för standarder som inte ingår 
i denna avdelning (till exempel oriktigheter, inkomstbringande projekt, insatsernas 
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varaktighet osv.).

Ändringsförslag 853
Markus Pieper, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Naturabidrag är inte stödberättigande 
utgifter när det gäller 
finansieringsinstrumenten, utom mark och 
fastigheter när det gäller investeringar för 
att stödja stadsutveckling eller 
stadsförnyelse, där mark och fastigheter 
ingår i investeringen. Sådana bidrag i form 
av mark eller fastigheter ska vara 
stödberättigande om villkoren i artikel 59 
är uppfyllda.

3. Naturabidrag är inte stödberättigande 
utgifter när det gäller 
finansieringsinstrumenten, utom mark och 
fastigheter när det gäller investeringar för 
att stödja stadsutveckling eller 
stadsförnyelse, där mark och fastigheter 
ingår i investeringen. Sådana bidrag i form 
av mark eller fastigheter ska vara 
stödberättigande om villkoren i artikel 59 
är uppfyllda utan beaktande av 
värdegränserna i artikel 59.3 b.

Or. de

Motivering

Ett ekonomiskt orealistiskt synsätt vad gäller priser för fastigheter i metropoler.

Ändringsförslag 854
Mojca Kleva

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Avdelning [VIII] i budgetförordningen 
ska gälla för de finansieringsinstrument 
som avses i punkt 1 a. Bidrag från GSR-
fonderna till finansieringsinstrument enligt 
punkt 1 a ska bokföras på separata konton 
och användas, i enlighet med målen för 
respektive GSR-fond, för att stödja 
åtgärder och slutmottagare i 
överensstämmelse med det eller de 

2. Avdelning [VIII] i budgetförordningen 
ska gälla för de finansieringsinstrument 
som avses i punkt 1 a. Bidrag från 
fonderna som omfattas av GSR till 
finansieringsinstrument enligt punkt 1 a 
ska bokföras på separata konton och 
användas, i enlighet med målen för 
respektive fond som omfattas av GSR, för 
att stödja åtgärder och slutmottagare i 
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program som beviljat bidragen. överensstämmelse med det eller de 
program som beviljat bidragen.

Or. en

Ändringsförslag 855
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Avdelning [VIII] i budgetförordningen 
ska gälla för de finansieringsinstrument 
som avses i punkt 1 a. Bidrag från GSR-
fonderna till finansieringsinstrument enligt 
punkt 1 a ska bokföras på separata konton 
och användas, i enlighet med målen för 
respektive GSR-fond, för att stödja 
åtgärder och slutmottagare i 
överensstämmelse med det eller de 
program som beviljat bidragen.

2. Avdelning [VIII] i budgetförordningen 
ska gälla för de finansieringsinstrument 
som avses i punkt 1 a. Bidrag från GSR-
fonderna till finansieringsinstrument enligt 
punkt 1 a ska bokföras på separata konton 
och användas, i enlighet med målen för 
respektive GSR-fond, för att stödja 
åtgärder och slutmottagare i 
överensstämmelse med det eller de 
program eller program för en 
makroregional utvecklingsfond som 
beviljat bidragen.

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 856
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 33 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 142 om specifika 
bestämmelser för vissa typer av 
finansieringsinstrument som avses under 

utgår
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b, samt för vissa produkter som kan 
tillhandahållas genom sådana instrument.

Or. de

Motivering

Det finns risk för inskränkande bestämmelser som inte kan förutses. För produkter ska det 
finnas största möjliga flexibilitet.

Ändringsförslag 857
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 33 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 142 om specifika 
bestämmelser för vissa typer av 
finansieringsinstrument som avses under 
b, samt för vissa produkter som kan 
tillhandahållas genom sådana instrument.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 858
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 33 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 142 om specifika 
bestämmelser för vissa typer av 
finansieringsinstrument som avses under b, 
samt för vissa produkter som kan 
tillhandahållas genom sådana instrument.

Kommissionen ska genom en 
genomförandeförordning fastställa
specifika bestämmelser för vissa typer av 
finansieringsinstrument som avses under b, 
samt för vissa produkter som kan 
tillhandahållas genom sådana instrument.

Or. es
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Motivering

Kommissionens möjlighet att anta delegerade akter inom instrumentet Jeremie under hela 
perioden 2014–2020 kan ge upphov till osäkerhet vid fastställandet av riktlinjer och 
förfaranden genom att fungera som en faktor som avskräcker från deltagande i detta initiativ. 
För att stimulera projekt genom instrumentet Jeremie bör man fastställa tydliga 
förvaltningsregler och enkla kontrollförfaranden redan från periodens början.

Ändringsförslag 859
Markus Pieper, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 33 – punkt 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Investera i kapital hos befintliga eller 
nyinrättade juridiska personer, även sådana 
som finansieras genom andra GSR-fonder, 
som är inrättade för att genomföra 
finansieringsinstrument i enlighet med 
målen för respektive GSR-fond och som 
kommer att utföra uppgifter i samband med 
genomförandet; stödet till sådana 
investeringar ska begränsas till de belopp 
som är nödvändiga för att genomföra nya
finansieringsinstrument som 
överensstämmer med målen i denna 
förordning. 

a) Investera i kapital hos befintliga eller 
nyinrättade juridiska personer, även sådana 
som finansieras genom andra GSR-fonder, 
som är inrättade för att genomföra 
finansieringsinstrument i enlighet med 
målen för respektive GSR-fond och som 
kommer att utföra uppgifter i samband med 
genomförandet; stödet till sådana 
investeringar ska begränsas till de belopp 
som är nödvändiga för att genomföra 
finansieringsinstrument som 
överensstämmer med målen i denna 
förordning. 

Or. de

Motivering

Både befintliga och nya finansieringsinstrument ska kunna få stöd.

Ändringsförslag 860
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 33 – punkt 4 – stycke 1 – punkt a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Investera i kapital hos befintliga eller 
nyinrättade juridiska personer, även sådana 
som finansieras genom andra GSR-fonder, 
som är inrättade för att genomföra 
finansieringsinstrument i enlighet med 
målen för respektive GSR-fond och som 
kommer att utföra uppgifter i samband med 
genomförandet; stödet till sådana 
investeringar ska begränsas till de belopp 
som är nödvändiga för att genomföra nya 
finansieringsinstrument som 
överensstämmer med målen i denna 
förordning.

(a) Investera i kapital hos befintliga eller 
nyinrättade juridiska personer, även sådana 
som finansieras genom andra GSR-fonder 
eller andra EU-instrument, som är 
inrättade för att genomföra 
finansieringsinstrument i enlighet med 
målen för respektive GSR-fond och som 
kommer att utföra uppgifter i samband med 
genomförandet; stödet till sådana 
investeringar ska begränsas till de belopp 
som är nödvändiga för att genomföra nya 
finansieringsinstrument som 
överensstämmer med målen i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 861
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 33 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 med bestämmelser för 
finansieringsavtal, uppgifter och 
ansvarsområden för de enheter som 
anförtrotts genomförandeuppgifter, samt 
förvaltningskostnader och avgifter.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 862
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 33 – punkt 4 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 med bestämmelser för 
finansieringsavtal, uppgifter och 
ansvarsområden för de enheter som 
anförtrotts genomförandeuppgifter, samt 
förvaltningskostnader och avgifter.

Kommissionen ska genom en 
genomförandeförordning fastställa
bestämmelser för finansieringsavtal, 
uppgifter och ansvarsområden för de 
enheter som anförtrotts 
genomförandeuppgifter, samt 
förvaltningskostnader och avgifter.

Or. es

Motivering

Kommissionens möjlighet att anta delegerade akter inom instrumentet Jeremie under hela 
perioden 2014–2020 kan ge upphov till osäkerhet vid fastställandet av riktlinjer och 
förfaranden genom att fungera som en faktor som avskräcker från deltagande i detta initiativ. 
För att stimulera projekt genom instrumentet Jeremie bör man fastställa tydliga 
förvaltningsregler och enkla kontrollförfaranden redan från periodens början.

Ändringsförslag 863
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 33 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 142 
med bestämmelser för finansieringsavtal, 
uppgifter och ansvarsområden för de 
enheter som anförtrotts 
genomförandeuppgifter, samt 
förvaltningskostnader och avgifter.

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
akter i enlighet med artikel 142 med 
bestämmelser för finansieringsavtal, 
uppgifter och ansvarsområden för de 
enheter som anförtrotts 
genomförandeuppgifter, samt 
förvaltningskostnader och avgifter.

Or. es

Ändringsförslag 864
Markus Pieper, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 33 – punkt 4 – stycke 2a (nytt)



PE491.054v01-00 44/162 AM\903903SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta bestämmelser 
för finansieringsavtal, uppgifter och 
ansvarsområden för de enheter som 
anförtrotts genomförandeuppgifter, samt 
förvaltningskostnader och avgifter. Dessa
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 143.3. 

Or. de

Motivering

Vi ansluter oss till den argumentation som rådets juridiska avdelning fört fram, nämligen att 
de föreslagna delegerade akterna egentligen måste vara genomförandeakter.

Ändringsförslag 865
Markus Pieper, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 33 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De enheter som avses i punkt 4 b i och ii 
får, när de genomför 
finansieringsinstrument genom 
fondandelsfonder, vidare anförtro delar av 
förvaltningen åt finansiella intermediärer, 
förutsatt att de enheterna på eget ansvar 
ser till att dessa intermediärer uppfyller 
kriterierna i [artiklarna 57 och 131.1, 
131.1a och 131.3] i budgetförordningen. 
De finansiella intermediärerna ska väljas ut 
på ett öppet, proportionerligt och icke-
diskriminerande sätt, som inte leder till 
intressekonflikter.

5. De enheter som avses i punkt 4 b i och ii 
får, när de genomför 
finansieringsinstrument genom 
fondandelsfonder, vidare anförtro delar av 
förvaltningen åt finansiella intermediärer, 
förutsatt att dessa intermediärer uppfyller 
kriterierna i [artiklarna 57 och 131.1, 
131.1a och 131.3] i budgetförordningen. 
De finansiella intermediärerna ska väljas ut 
på ett öppet, proportionerligt och icke-
diskriminerande sätt, som inte leder till 
intressekonflikter.

Or. de

Motivering

Att på eget ansvar se till något är ett obestämt rättsbegrepp som inte ger någon klarhet i de 
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rättsliga följderna.

Ändringsförslag 866
Markus Pieper, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 33 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De enheter som avses i punkt 4 b till 
vilka genomförandeuppgifter har 
delegerats ska öppna förvaltningskonton i 
eget namn för förvaltningsmyndighetens 
räkning. Tillgångarna på dessa konton 
ska förvaltas enligt principen om sund 
ekonomisk förvaltning samt enligt 
lämpliga försiktighetsprinciper, och 
kontona ska ha en tillräcklig likviditet.

6. De enheter som avses i punkt 4 b till 
vilka genomförandeuppgifter har 
delegerats ska öppna förvaltningskonton i 
eget namn för förvaltningsmyndighetens 
räkning och avgränsa 
finansieringsinstrumentet som ett separat 
finansieringsblock. I detta fall garanteras 
skillnaden mellan de nya medel som 
investerats i finansieringsinstrumentet 
(inbegripet bidraget till det operativa 
programmet) och finansinstitutets 
ursprungliga tillgängliga medel genom 
separat redovisning.

Or. de

Motivering

På grund av affärsmodellerna hos vissa av de stödutbetalande bankerna kan 
finansieringsinstrumenten inte utgöras av förvaltningskonton. Konsekvent fortsättning av 
beprövade förfaranden från den innevarande stödperioden.

Ändringsförslag 867
Markus Pieper, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 33 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 med detaljerade bestämmelser 
om särskilda krav vid överföring och 
förvaltning av tillgångar som förvaltas av 

utgår
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enheter till vilka förvaltningsuppgifter 
anförtrotts, samt vid omräkning av 
tillgångar mellan euro och nationella 
valutor.

Or. de

Motivering

Överträdelse av subsidiaritetsprincipen. Reglering mellan förvaltningsmyndigheten och den 
enhet som anförtrotts genomförandet inom ramen för finansieringsavtalet.

Ändringsförslag 868
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 33 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 med detaljerade bestämmelser 
om särskilda krav vid överföring och 
förvaltning av tillgångar som förvaltas av 
enheter till vilka förvaltningsuppgifter 
anförtrotts, samt vid omräkning av 
tillgångar mellan euro och nationella 
valutor.

7. Kommissionen ska genom en 
genomförandeförordning fastställa
detaljerade bestämmelser om särskilda 
krav vid överföring och förvaltning av 
tillgångar som förvaltas av enheter till 
vilka förvaltningsuppgifter anförtrotts, 
samt vid omräkning av tillgångar mellan 
euro och nationella valutor.

Or. es

Motivering

Kommissionens möjlighet att anta delegerade akter inom instrumentet Jeremie under hela 
perioden 2014–2020 kan ge upphov till osäkerhet vid fastställandet av riktlinjer och 
förfaranden genom att fungera som en faktor som avskräcker från deltagande i detta initiativ. 
För att stimulera projekt genom instrumentet Jeremie bör man fastställa tydliga 
förvaltningsregler och enkla kontrollförfaranden redan från periodens början.

Ändringsförslag 869
Mojca Kleva
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Förslag till förordning
Del 2 – artikel 33 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 med detaljerade bestämmelser 
om särskilda krav vid överföring och 
förvaltning av tillgångar som förvaltas av 
enheter till vilka förvaltningsuppgifter 
anförtrotts, samt vid omräkning av 
tillgångar mellan euro och nationella 
valutor.

7. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 med detaljerade bestämmelser 
om särskilda krav vid överföring och 
förvaltning av tillgångar som förvaltas av 
enheter till vilka förvaltningsuppgifter 
anförtrotts, särskilda villkor ska gälla där 
bidrag till finansiella instrument som inte 
är från fonder som omfattas av GSR kan 
beaktas som nationella resurser för 
medfinansiering, samt vid omräkning av 
tillgångar mellan euro och nationella 
valutor.

Or. en

Ändringsförslag 870
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 33 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 med detaljerade bestämmelser 
om särskilda krav vid överföring och 
förvaltning av tillgångar som förvaltas av 
enheter till vilka förvaltningsuppgifter 
anförtrotts, samt vid omräkning av 
tillgångar mellan euro och nationella 
valutor.

7. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta akter i enlighet med artikel 142 med 
detaljerade bestämmelser om särskilda 
krav vid överföring och förvaltning av 
tillgångar som förvaltas av enheter till 
vilka förvaltningsuppgifter anförtrotts, 
samt vid omräkning av tillgångar mellan 
euro och nationella valutor.

Or. es

Ändringsförslag 871
Hermann Winkler
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Förslag till förordning
Del 2 – artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De organ som ackrediterats i enlighet 
med artikel 64 ska inte genomföra 
kontroller på plats av verksamhet som 
omfattar finansieringsinstrument som 
genomförs i enlighet med 33 1 a. De ska 
ta emot regelbundna kontrollrapporter 
från organen till vilka genomförandet av 
dessa finansieringsinstrument delegerats.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 872
Markus Pieper, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De organ som ackrediterats i enlighet 
med artikel 64 ska inte genomföra 
kontroller på plats av verksamhet som 
omfattar finansieringsinstrument som 
genomförs i enlighet med artikel 33 1 a. 
De ska ta emot regelbundna 
kontrollrapporter från organen till vilka 
genomförandet av dessa 
finansieringsinstrument delegerats.

1. De organ som ackrediterats i enlighet 
med artikel 64 ska inte genomföra 
kontroller på plats av verksamhet som 
omfattar finansieringsinstrument som 
genomförs i enlighet med artikel 33.4 a i–
ii. De ska ta emot regelbundna 
kontrollrapporter från organen till vilka 
genomförandet av dessa 
finansieringsinstrument delegerats.

Or. de

Motivering

Ingen privilegiering av finansieringsinstrument som inrättats på EU-nivå gentemot statligt 
kontrollerade stödinstitut i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 873
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Förslag till förordning
Del 2 – artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De organ som ackrediterats i enlighet 
med artikel 64 ska inte genomföra 
kontroller på plats av verksamhet som 
omfattar finansieringsinstrument som 
genomförs i enlighet med 33 1 a. De ska ta 
emot regelbundna kontrollrapporter från 
organen till vilka genomförandet av dessa 
finansieringsinstrument delegerats.

1. Förvaltningsorganen ska inte 
genomföra kontroller på plats av 
verksamhet som omfattar 
finansieringsinstrument som genomförs i 
enlighet med artikel 33 1 a. De ska ta emot 
regelbundna kontrollrapporter från organen 
till vilka genomförandet av dessa 
finansieringsinstrument delegerats.

Or. es

Ändringsförslag 874
Markus Pieper, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De organ som ansvarar för 
programrevisionen ska inte genomföra 
verksamhetsrevision som omfattar 
finansieringsinstrument som genomförs i 
enlighet med artikel 33 1 a eller revision 
av förvaltnings- och kontrollsystem i 
samband med sådana instrument. De ska ta 
emot regelbundna kontrollrapporter från de 
revisorer som utses i avtalen om inrättande 
av dessa finansieringsinstrument.

2. De organ som ansvarar för 
programrevisionen ska inte genomföra 
verksamhetsrevision som omfattar 
finansieringsinstrument som genomförs i 
enlighet med artikel 33.4 b i–ii eller 
revision av förvaltnings- och 
kontrollsystem i samband med sådana 
instrument. De ska ta emot regelbundna 
kontrollrapporter från de revisorer som 
utses i avtalen om inrättande av dessa 
finansieringsinstrument.

Or. de

Motivering

Ingen privilegiering av finansieringsinstrument som inrättats på EU-nivå gentemot statligt 
kontrollerade stödinstitut i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 875
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Mojca Kleva

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 34 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De organ som ansvarar för 
programrevisionen ska endast genomföra 
revisioner på slutmottagarnivå när det 
inte finns stödjande handlingar på 
finansiell instrumentnivå eller 
förvaltningsmyndighetsnivå eller vid 
otillräcklig övervakning och kontroller 
eller när det råder legitima tvivel om att 
dokumenten inte återspeglar det verkliga 
stödet från finansiella instrument.

Or. en

Ändringsförslag 876
Markus Pieper, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 34 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 för förfaranden för förvaltning 
och kontroll av finansieringsinstrument 
som genomförs i enlighet med 
artikel 33.1 a och 33.4 b i, ii och iii.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 877
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 34 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 för förfaranden för förvaltning 
och kontroll av finansieringsinstrument 
som genomförs i enlighet med 
artikel 33.1 a och 33.4 b i, ii och iii.

3. Kommissionen ska genom en 
genomförandeförordning fastställa
förfaranden för förvaltning och kontroll av 
finansieringsinstrument som genomförs i 
enlighet med artikel 33.1 a och 33.4 b i, ii 
och iii.

Or. es

Ändringsförslag 878
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 34 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 för förfaranden för förvaltning 
och kontroll av finansieringsinstrument 
som genomförs i enlighet med 
artikel 33.1 a och 33.4 b i, ii och iii.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta genomförandeakter i enlighet med 
artikel 142 för förfaranden för förvaltning 
och kontroll av finansieringsinstrument 
som genomförs i enlighet med 
artikel 33.1 a och 33.4 b i, ii och iii.

Or. es

Ändringsförslag 879
Markus Pieper, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 34 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta bestämmelser 
om förfaranden för förvaltning och 
kontroll av finansieringsinstrument som 
genomförs i enlighet med 
artiklarna 33.1 a och 33.4 b i, ii och iii. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
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enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 143.3.

Or. de

Motivering

Vi ansluter oss till den argumentation som rådets juridiska avdelning fört fram, nämligen att 
de föreslagna delegerade akterna egentligen måste vara genomförandeakter.

Ändringsförslag 880
Markus Pieper, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 35 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ansökningar om utbetalningar som 
innehåller utgifter för 
finansieringsinstrument

Ansökningar om utbetalningar angående
utgifter för finansieringsinstrument

Or. de

Motivering

I annat fall är oklart om det inte uppstår kopplingar till artikel 121.

Ändringsförslag 881
Markus Pieper, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 35 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller de 
finansieringsinstrument som avses i 
artikel 33 1 a ska betalningsansökningarna 
omfatta och separat ange det sammanlagda 
stödbelopp som betalats ut till 
finansieringsinstrumentet.

1. När det gäller 
finansieringsinstrumenten ska 
betalningsansökningarna omfatta och 
separat ange det sammanlagda stödbelopp 
som betalats ut till 
finansieringsinstrumentet.

Or. de
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Motivering

Insparning av återfinansieringskostnader vid nationell samfinansiering. Jfr högnivågruppens 
rekommendationer av den 15 maj 2011.

Ändringsförslag 882
Markus Pieper, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller de 
finansieringsinstrument som avses i 
artikel 33.1 b och som genomförs i 
enlighet med artikel 33.4 a och b, ska det 
sammanlagda belopp av stödberättigande 
utgifter som anges i 
betalningsansökningar omfatta och 
separat ange det sammanlagda stödbelopp 
som betalats ut eller som ska betalas ut till 
finansieringsinstrumentet för 
investeringar i slutmottagare under en 
förutbestämd period på högst två år, 
inklusive förvaltningskostnader och 
avgifter.

utgår

Or. de

Motivering

Strykning på grund av extra onödig administrativ börda och inskränkning av flexibiliteten för 
finansieringsinstrument som från början varit inriktade på utgifter till slutmottagare.

Ändringsförslag 883
Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller de 
finansieringsinstrument som avses i 

utgår
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artikel 33.1 b och som genomförs i 
enlighet med artikel 33.4 a och b, ska det 
sammanlagda belopp av stödberättigande 
utgifter som anges i
betalningsansökningar omfatta och 
separat ange det sammanlagda stödbelopp 
som betalats ut eller som ska betalas ut till 
finansieringsinstrumentet för 
investeringar i slutmottagare under en 
förutbestämd period på högst två år, 
inklusive förvaltningskostnader och 
avgifter.

Or. en

Ändringsförslag 884
Peter Simon

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller de finansieringsinstrument 
som avses i artikel 33.1 b och som 
genomförs i enlighet med artikel 33.4 a och 
b, ska det sammanlagda belopp av 
stödberättigande utgifter som anges i 
betalningsansökningar omfatta och separat 
ange det sammanlagda stödbelopp som 
betalats ut eller som ska betalas ut till 
finansieringsinstrumentet för investeringar 
i slutmottagare under en förutbestämd 
period på högst två år, inklusive 
förvaltningskostnader och avgifter.

2. När det gäller de finansieringsinstrument 
som avses i artikel 33.1 b och som 
genomförs i enlighet med artikel 33.4 a och 
b, ska det sammanlagda belopp av 
stödberättigande utgifter som anges i 
betalningsansökningar omfatta och separat 
ange det sammanlagda stödbelopp som 
betalats ut eller som ska betalas ut till 
finansieringsinstrumentet för investeringar 
i slutmottagare under en förutbestämd 
period på högst tre år, inklusive 
förvaltningskostnader och avgifter.

Or. de

Motivering

Innovativa finansieringsinstrument kräver ett visst inledningsskede innan de fungerar 
ordentligt. Dessutom påverkas de av marknadsvariationer som inte kan förutses vid 
tidpunkten för inrättandet av de operativa programmen, vilket avsevärt inverkar på hur stort 
det årliga utnyttjandet av medlen blir. En längre tidsperiod bör beräknas för att garantera 
tillräcklig flexibilitet och fullständigt utnyttjande av medlen. 
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Ändringsförslag 885
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller de finansieringsinstrument 
som avses i artikel 33.1 b och som 
genomförs i enlighet med artikel 33.4 a och 
b, ska det sammanlagda belopp av 
stödberättigande utgifter som anges i 
betalningsansökningar omfatta och separat 
ange det sammanlagda stödbelopp som 
betalats ut eller som ska betalas ut till 
finansieringsinstrumentet för investeringar 
i slutmottagare under en förutbestämd 
period på högst två år, inklusive 
förvaltningskostnader och avgifter.

2. När det gäller de finansieringsinstrument 
som avses i artikel 33.1 b och som 
genomförs i enlighet med artikel 33.4 a och 
b, ska det sammanlagda belopp av 
stödberättigande utgifter som anges i 
betalningsansökningar omfatta och separat 
ange det sammanlagda stödbelopp som 
betalats ut eller som ska betalas ut till 
finansieringsinstrumentet för investeringar 
i slutmottagare under en förutbestämd 
period på högst fyra år, inklusive 
förvaltningskostnader och avgifter.

Or. es

Motivering

Tidsfristen på 2 år för att utnyttja de finansiella instrumenten från och med deras aktivering 
är alltför begränsande eftersom livslängden för dessa instrument är mer långsiktig (till 
exempel är genomsnittet både för att investera och för att avveckla investeringar 4 år vad 
gäller kapitalriskfonderna). Det innebär en diskriminerande behandling att tidsfristen inte 
gäller de finansiella instrument som inrättats på EU-nivå.

Ändringsförslag 886
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller de finansieringsinstrument 
som avses i artikel 33.1 b och som 
genomförs i enlighet med artikel 33.4 a och 
b, ska det sammanlagda belopp av 
stödberättigande utgifter som anges i 

2. När det gäller de finansieringsinstrument 
som avses i artikel 33.1 b och som 
genomförs i enlighet med artikel 33.4 c, 
ska betalningsansökningen omfatta det 
sammanlagda belopp som betalats ut av 
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betalningsansökningar omfatta och separat 
ange det sammanlagda stödbelopp som 
betalats ut eller som ska betalas ut till 
finansieringsinstrumentet för investeringar 
i slutmottagare under en förutbestämd 
period på högst två år, inklusive 
förvaltningskostnader och avgifter.

förvaltningsmyndigheten för investeringar i 
slutmottagarna.

Or. es

Motivering

Tidsfristen på två år medför begränsningar som försvårar dess efterlevnad.

Ändringsförslag 887
Markus Pieper, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 35 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det belopp som fastställts i enlighet 
med punkt 2 ska anpassas i efterföljande 
ansökningar om utbetalningar för att 
beakta differensen mellan det stödbelopp 
som tidigare betalats ut till det berörda 
finansieringsinstrumentet och de belopp 
som verkligen investerats i 
slutmottagarna, plus 
förvaltningskostnader och avgifter som 
betalats. Dessa belopp ska anges separat i 
ansökan om utbetalning.

utgår

Or. de

Motivering

Strykning på grund av extra onödig administrativ börda och inskränkning av flexibiliteten för 
finansieringsinstrument som från början varit inriktade på utgifter till slutmottagare.

Ändringsförslag 888
Tamás Deutsch
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Förslag till förordning
Del 2 – artikel 35 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det belopp som fastställts i enlighet 
med punkt 2 ska anpassas i efterföljande 
ansökningar om utbetalningar för att 
beakta differensen mellan det stödbelopp 
som tidigare betalats ut till det berörda 
finansieringsinstrumentet och de belopp 
som verkligen investerats i 
slutmottagarna, plus 
förvaltningskostnader och avgifter som 
betalats. Dessa belopp ska anges separat i 
ansökan om utbetalning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 889
Markus Pieper, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 35 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
genom genomförandeakter i enlighet med 
artikel 142 anta särskilda bestämmelser 
för utbetalningar och tillbakadragande av 
utbetalningar till finansieringsinstrument 
och för följder när det gäller 
betalningsansökningar.

utgår

Or. de

Motivering

Vi ansluter oss till den argumentation som rådets juridiska avdelning fört fram, nämligen att 
de föreslagna delegerade akterna egentligen måste vara genomförandeakter.

Ändringsförslag 890
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela
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Förslag till förordning
Del 2 – artikel 35 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
genom genomförandeakter i enlighet med 
artikel 142 anta särskilda bestämmelser för 
utbetalningar och tillbakadragande av 
utbetalningar till finansieringsinstrument 
och för följder när det gäller 
betalningsansökningar.

5. Kommissionen ska genom en 
genomförandeförordning fastställa
särskilda bestämmelser för utbetalningar 
och tillbakadragande av utbetalningar till 
finansieringsinstrument och för följder när 
det gäller betalningsansökningar.

Or. es

Ändringsförslag 891
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 35 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
genom genomförandeakter i enlighet med 
artikel 142 anta särskilda bestämmelser för 
utbetalningar och tillbakadragande av 
utbetalningar till finansieringsinstrument 
och för följder när det gäller 
betalningsansökningar.

5. (Berör inte den svenska versionen.)

Or. es

Ändringsförslag 892
Markus Pieper, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 35 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta bestämmelser 
för utbetalningar och tillbakadragande av 
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utbetalningar till finansieringsinstrument 
och för följder när det gäller 
betalningsansökningar. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 143.3.

Or. de

Motivering

Vi ansluter oss till den argumentation som rådets juridiska avdelning lagt fram, nämligen att 
de föreslagna delegerade rättsakterna egentligen måste vara genomförandeakter.

Ändringsförslag 893
Markus Pieper, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 35a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 35a
Vid inrättandet av 
finansieringsinstrument ska nödvändiga 
villkor för finansiering och ändamål för 
denna fastställas i finansieringsavtalet. 
Följande ska beaktas:
i) Återbetalning av lån, finansiering eller 
garanterad skuld måste potentiellt 
säkerställas vid beviljandet.
ii) Finansiering av företag med 
svårigheter är inte tillåten.

Or. de

Motivering

Alla möjliga särskilda inskränkningar av stödberättigande måste regleras i GSR-
förordningen.

Ändringsförslag 894
Monika Smolková, Anna Záborská
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Förslag till förordning
Del 2 – artikel 36 - rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödberättigande utgifter vid avslutande Stödberättigande utgifter vid avslutande av 
ett program eller ett program för en 
makroregional utvecklingsfond

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 895
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 36 - punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När ett program avslutas ska de 
stödberättigande utgifterna för 
finansieringsinstrumentet vara det belopp 
som finansieringsinstrumentet faktiskt har 
betalat ut eller, när det gäller garantifonder, 
gjort åtaganden för, inom den 
stödberättigandeperiod som anges i 
artikel 55.2, vilket omfattar följande:

1. När ett program eller ett program för en 
makroregional utvecklingsfond avslutas 
ska de stödberättigande utgifterna för 
finansieringsinstrumentet vara det belopp 
som finansieringsinstrumentet faktiskt har 
betalat ut eller, när det gäller garantifonder, 
gjort åtaganden för, inom den 
stödberättigandeperiod som anges i 
artikel 55.2, vilket omfattar följande:

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 896
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Förslag till förordning
Del 2 – artikel 36 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Kapitaliserade räntesubventioner och 
subventioner av garantiavgifter, som ska 
betalas under högst tio år efter den 
stödberättigande period som fastställs i 
artikel 55.2, som används i kombination 
med finansieringsinstrument och som 
betalas in på ett särskilt spärrkonto för att 
effektivt kunna betalas ut efter den 
stödberättigande period som fastställs i 
artikel 55.2, men som när det gäller lån och 
andra riskbärande instrument betalas för 
investeringar i slutmottagare inom den 
stödberättigande period som fastställs i 
artikel 55.2.

c) Kapitaliserade räntesubventioner och 
subventioner av garantiavgifter, som ska 
betalas under högst tio år efter den 
stödberättigande period som fastställs i 
artikel 55.2, som används i kombination 
med finansieringsinstrument och som 
betalas in på ett särskilt spärrkonto eller 
som kan redovisas separat för att effektivt 
kunna betalas ut efter den stödberättigande 
period som fastställs i artikel 55.2, men 
som när det gäller lån och andra 
riskbärande instrument betalas för 
investeringar i slutmottagare inom den 
stödberättigande period som fastställs i 
artikel 55.2.

Or. de

Motivering

På grund av affärsmodellerna hos vissa av de stödutbetalande bankerna kan 
finansieringsinstrumenten inte utgöras av spärrkonton.

Ändringsförslag 897
Markus Pieper, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 36 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kapitaliserade förvaltningskostnader och 
avgifter som ska betalas under högst fem år 
efter den stödberättigande period som 
fastställs i artikel 55.2 för investeringar i 
slutmottagare som uppstått under den 
stödberättigande perioden och som inte kan 
omfattas av artiklarna 37 och 38 får, när 
det gäller instrument som bygger på eget 
kapital och mikrokredit, betraktas som 
stödberättigande utgifter när de sätts in på 

2. Kapitaliserade förvaltningskostnader och 
avgifter som ska betalas under högst fem år 
efter den stödberättigande period som 
fastställs i artikel 55.2 för investeringar i 
slutmottagare som uppstått under den 
stödberättigande perioden och som inte kan 
omfattas av artiklarna 37 och 38 får 
betraktas som stödberättigande utgifter när 
de sätts in på ett spärrkonto som öppnats 
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ett spärrkonto som öppnats för ändamålet. för ändamålet eller kan redovisas separat.

Or. de

Motivering

Utökad användning av alla slags finansieringsinstrument. På grund av affärsmodellerna hos 
vissa av de stödutbetalande bankerna kan finansieringsinstrumenten inte utgöras av 
spärrkonton.

Ändringsförslag 898
Mojca Kleva

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 36 – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Det sammanlagda stöd som GSR-
fonderna betalat ut till 
finansieringsinstrumentet.   

i) Det sammanlagda stöd som fonderna
som omfattas av grundförordningen 
betalat ut till finansieringsinstrumentet.   

Or. en

Ändringsförslag 899
Markus Pieper, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 36 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 om inrättande av ett system för 
kapitalisering av årliga delbetalningar för 
räntesubventioner och subventioner av 
garantiavgifter.

utgår

Or. de

Motivering

Rättssäkerhet.
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Ändringsförslag 900
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 36 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 om inrättande av ett system för 
kapitalisering av årliga delbetalningar för 
räntesubventioner och subventioner av 
garantiavgifter.

4. Kommissionen ska genom en 
genomförandeförordning inrätta ett 
system för kapitalisering av årliga 
delbetalningar för räntesubventioner och 
subventioner av garantiavgifter.

Or. es

Motivering

Kommissionens möjlighet att anta delegerade akter inom instrumentet Jeremie under hela 
perioden 2014–2020 kan ge upphov till osäkerhet vid fastställandet av riktlinjer och 
förfaranden genom att fungera som en faktor som avskräcker från deltagande i detta initiativ. 
För att stimulera projekt genom instrumentet Jeremie bör man fastställa tydliga 
förvaltningsregler och enkla kontrollförfaranden redan från periodens början.

Ändringsförslag 901
Mojca Kleva

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 36 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 om inrättande av ett system för 
kapitalisering av årliga delbetalningar för 
räntesubventioner och subventioner av 
garantiavgifter.

4. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 om specifika bestämmelser om 
inrättande av ett system för kapitalisering 
av årliga delbetalningar för 
räntesubventioner och subventioner av 
garantiavgifter.

Or. en
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Ändringsförslag 902
Markus Pieper, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 36 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta bestämmelser 
om inrättande av ett system för 
kapitalisering av årliga delbetalningar för 
räntesubventioner och subventioner av 
garantiavgifter. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 143.3.

Or. de

Motivering

Rättssäkerhet.

Ändringsförslag 903
Markus Pieper, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 37 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstater som befinner sig i en 
svår finansiell situation och som uppfyller 
villkoren i artikel 22.1 ska investera 
ränteintänkter eller andra vinster, vid 
behov med stöd av kommissionen, i syfte 
att åstadkomma största möjliga 
tillväxtökning och ökad konkurrenskraft, 
särskilt till förmån för industriell 
infrastruktur.

Or. de

Motivering

Riskdelningsinstrumentet visar hur nödvändigt det är att stödja framför allt 
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infrastrukturprojekt i medlemsstater med finansiella svårigheter, eftersom dessa i stor 
utsträckning syftar till hållbar konkurrenskraft.

Ändringsförslag 904
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 38 - rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Återanvändning av medel som kan 
härledas från GSR-fondernas stöd fram till 
avslutandet av programmet

Återanvändning av medel som kan 
härledas från GSR-fondernas stöd fram till 
avslutandet av programmet eller program 
för en makroregional utvecklingsfond

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 905
Mojca Kleva

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 38 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vinster och andra inkomster, inklusive
räntor, garantiavgifter, utdelningar, 
kapitalinkomster och andra inkomster från 
investeringarna som kan härledas från 
GSR-fondernas stöd till 
finansieringsinstrumenten, ska användas 
för följande syften, med de belopp som 
krävs:

2. Vinster och andra inkomster, inklusive 
räntor, garantiavgifter, utdelningar, 
kapitalinkomster och andra inkomster från 
investeringarna som kan härledas från stöd 
från fonderna som omfattas av 
grundförordningen till 
finansieringsinstrumenten, ska användas 
för följande syften, med de belopp som 
krävs:

Or. en
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Ändringsförslag 906
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kapital som betalas tillbaka till 
finansieringsinstrumenten från 
investeringar eller från frigjorda medel från 
garantiavtal och som kan härledas från 
GSR-fondernas stöd, ska återinvesteras 
genom samma eller andra 
finansieringsinstrument, i enlighet med 
programmets eller programmens syfte.

1. Kapital som betalas tillbaka till 
finansieringsinstrumenten från 
investeringar eller från frigjorda medel från 
garantiavtal och som kan härledas från 
GSR-fondernas stöd, ska återinvesteras 
genom samma eller andra 
finansieringsinstrument, i enlighet med 
programmets, programmens, programmen 
för en makroregional utvecklingsfonds 
syfte.

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 907
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 38 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vinster och andra inkomster, inklusive 
räntor, garantiavgifter, utdelningar, 
kapitalinkomster och andra inkomster från 
investeringarna som kan härledas från 
GSR-fondernas stöd till 
finansieringsinstrumenten, ska användas
för följande syften, med de belopp som 
krävs:

2. Kapital som betalas tillbaka till 
finansieringsinstrumenten från 
investeringar eller från frigjorda medel 
från garantiavtal, inklusive avkastning på 
kapital eller del av investeringskapital och 
avkastning på andra inkomster, inklusive 
räntor, garantiavgifter, utdelningar, 
kapitalinkomster och andra inkomster från 
investeringarna som kan härledas från 
GSR-fondernas stöd till 
finansieringsinstrumenten, ska 
återanvändas för följande syften, med de 
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belopp som krävs:

Or. en

Ändringsförslag 908
Markus Pieper, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 38 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Återbetalning av förvaltningskostnader 
och betalning av förvaltningsavgifter för 
finansieringsinstrumentet.

a) Återbetalning av förvaltningskostnader 
och betalning av förvaltningsavgifter för 
finansieringsinstrumentet och även 
återbetalning av 
återfinansieringskostnader vid nationell 
samfinansiering, förutsatt att denna 
tillhandahålls av en finansinstitution i 
enlighet med artikel 33.4 b i–ii.

Or. de

Motivering

Artikel 38.2 b är inte tillräckligt konkret för att knyta de stödutbetalande bankernas 
återfinansieringskostnader till bestämmelserna.

Ändringsförslag 909
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 38 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Återbetalning av förvaltningskostnader 
och betalning av förvaltningsavgifter för 
finansieringsinstrumentet.

a) Återbetalning av förvaltningskostnader 
och betalning av förvaltningsavgifter för 
finansieringsinstrumentet och 
återbetalning av 
återfinansieringskostnader vid nationell 
samfinansiering, förutsatt att denna 
tillhandahålls av en finansinstitution i 
enlighet med i artikel 33.4 b i–ii.
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Or. de

Ändringsförslag 910
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 38 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Den fördelaktiga ersättningen ska inte 
överstiga vad som är nödvändigt för att 
skapa incitament för att locka privata 
motpartsmedel för att se till att intressen 
sammanfaller genom att på lämpligt sätt 
dela risker och vinster och måste inte 
överkompensera investerare, påverkas på 
normal kommersiell basis, vara 
kompatibel med EU-lagstiftningen om 
statligt stöd och ha utvärderats som en del 
av förhandsbedömningarna.

Or. en

Ändringsförslag 911
Mojca Kleva

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 38 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Fördelaktig ersättning till investerare 
som verkar enligt den 
marknadsekonomiska investerarprincipen, 
som tillhandahåller motpartsmedel till 
GSR-fondernas stöd till 
finansieringsinstrumenten eller som 
saminvesterar på slutmottagarnivå.

b) Fördelaktig ersättning till investerare 
som verkar enligt den 
marknadsekonomiska investerarprincipen, 
som tillhandahåller motpartsmedel till stöd 
från fonderna som omfattas av 
grundförordningen till 
finansieringsinstrumenten eller som 
saminvesterar på slutmottagarnivå.

Or. en
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Ändringsförslag 912
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 38 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Fördelaktig ersättning till investerare 
som verkar enligt den 
marknadsekonomiska investerarprincipen, 
som tillhandahåller motpartsmedel till 
GSR-fondernas stöd till 
finansieringsinstrumenten eller som 
saminvesterar på slutmottagarnivå.

b) Fördelaktig ersättning till investerare 
som verkar enligt den 
marknadsekonomiska investerarprincipen, 
som tillhandahåller motpartsmedel till 
GSR-fondernas stöd på 
samfinansieringsbasis till 
finansieringsinstrumenten eller som 
saminvesterar på slutmottagarnivå.

Or. en

Ändringsförslag 913
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 38 – punkt 2- led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Ytterligare investeringar genom samma 
eller andra finansieringsinstrument, i 
enlighet med programmets eller 
programmens syften.

(c) Ytterligare investeringar genom samma 
eller andra finansieringsinstrument, i 
enlighet med programmets, programmens, 
programmet för en makroregional 
utvecklingsfonds eller programmen för 
makroregionala utvecklingsfonders syften.

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 914
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Förslag till förordning
Del 2 – artikel 38 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Transportnät.

Or. de

Ändringsförslag 915
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 38 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstater som befinner sig i en 
svår finansiell situation och som uppfyller 
villkoren i artikel 22.1 ska använda de 
medel som avses i punkterna 1 och 2, vid 
behov med stöd av kommissionen, i syfte 
att åstadkomma största möjliga 
tillväxtökning och ökad konkurrenskraft, 
särskilt till förmån för industriell 
infrastruktur.

Or. de

Ändringsförslag 916
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 39 - rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Användning av kvarvarande medel när 
programmet avslutats

Användning av kvarvarande medel när 
programmet eller programmet för en 
makroregional utvecklingsfond avslutats

Or. sk
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Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 917
Markus Pieper, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att kapital och 
vinster och andra inkomster som kan 
härledas från GSR-fondernas stöd till 
finansieringsinstrumenten används i 
överensstämmelse med programmets syfte 
under minst tio år efter det att programmet 
avslutats.

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att kapital och 
vinster och andra inkomster som kan 
härledas från GSR-fondernas stöd till 
finansieringsinstrumenten används i 
överensstämmelse med programmets syfte 
under minst tio år efter det att programmet 
avslutats. Hit hör även 
förvaltningskostnader för målinriktade 
insatser.

Or. de

Motivering

Tydliggörande av förvaltningskostnader.

Ändringsförslag 918
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att kapital och 
vinster och andra inkomster som kan 
härledas från GSR-fondernas stöd till 
finansieringsinstrumenten används i 
överensstämmelse med programmets syfte 

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att kapital och 
vinster och andra inkomster som kan 
härledas från GSR-fondernas stöd till 
finansieringsinstrumenten används i 
överensstämmelse med programmets syfte 
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under minst tio år efter det att programmet 
avslutats.

under minst fem år efter det att 
programmet avslutats.

Or. fr

Motivering

Den 10-årsperiod efter avslutandet som föreslås av kommissionen för användningen av 
finansieringsinstrumenten i enlighet med programmets mål är för lång och uppvisar en 
rättslig osäkerhet på lång sikt för såväl förvaltningsmyndigheten som för stödmottagarna.

Ändringsförslag 919
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att kapital och 
vinster och andra inkomster som kan 
härledas från GSR-fondernas stöd till 
finansieringsinstrumenten används i 
överensstämmelse med programmets syfte 
under minst tio år efter det att programmet 
avslutats.

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att kapital och 
vinster och andra inkomster som kan 
härledas från GSR-fondernas stöd till 
finansieringsinstrumenten används i 
överensstämmelse med programmets syfte 
under minst tio år efter det att programmet 
eller programmet för en makroregional 
utvecklingsfond avslutats.

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 920
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 39 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att kapital och 
vinster och andra inkomster som kan 
härledas från GSR-fondernas stöd till 
finansieringsinstrumenten används i 
överensstämmelse med programmets syfte
under minst tio år efter det att programmet 
avslutats.

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att kapital och 
vinster och andra inkomster som kan 
härledas från GSR-fondernas stöd till 
finansieringsinstrumenten används i 
överensstämmelse med programmets syfte 
under minst tio år efter det att programmet 
avslutats. Beloppet som kvarstår tio år 
efter det att programmet avslutats ska 
överföras till Europeiska unionens 
budget.

Or. en

Ändringsförslag 921
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 39 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att kapital och 
vinster och andra inkomster som kan 
härledas från GSR-fondernas stöd till 
finansieringsinstrumenten används i 
överensstämmelse med programmets syfte 
under minst tio år efter det att programmet 
avslutats.

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att kapital och 
vinster och andra inkomster som kan 
härledas från GSR-fondernas stöd till 
finansieringsinstrumenten används i 
överensstämmelse med programmets syfte 
under minst fem år efter det att 
programmet avslutats.

Or. es

Motivering

För att bli samstämmig med tidsfristen för vidmakthållande av investeringar som finansierats 
genom fonder bör tidsfristen anpassas.

Ändringsförslag 922
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Förslag till förordning
Del 2 – artikel 39 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater som befinner sig i en svår 
finansiell situation och som uppfyller 
villkoren i artikel 22.1 ska använda de 
medel som avses i punkterna 1 och 2, vid 
behov med stöd av kommissionen, i syfte 
att åstadkomma största möjliga 
tillväxtökning och ökad konkurrenskraft, 
särskilt till förmån för industriell 
infrastruktur.

Or. de

Ändringsförslag 923
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 40 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förvaltningsmyndigheten ska sända en 
särskild rapport till kommissionen om 
insatserna, även finansieringsinstrumenten, 
som bilaga till den årliga 
genomföranderapporten.

1. Förvaltningsmyndigheten ska sända en 
särskild rapport till kommissionen om 
insatserna, även finansieringsinstrumenten, 
som bilaga till den årliga 
genomföranderapporten för att förhindra 
dubbletter och extra administrativ börda.

Or. en

Ändringsförslag 924
Mojca Kleva

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 40 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska årligen 
sammanfatta rapporteringsinformationen 
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om användningen och effektiviteten av 
finansiella instrument inom olika fonder 
som omfattas av grundförordningen, 
tematiska mål och medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 925
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 40 – punkt 2- led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Från vilket program och vilken 
prioritering GSR-fondernas stöd kommer.

(a) Från vilket program eller program för 
en makroregional utvecklingsfond och 
vilken prioritering GSR-fondernas stöd 
kommer.

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 926
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 40 – punkt 2 – led c – strecksats 1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– d) Identifiering av stödmottagarna och 
storleken på den offentliga finansiering 
som anslagits till dem.

Or. en

Ändringsförslag 927
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Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 40 – punkt 2- led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Stödbelopp per program och 
prioritering eller åtgärd till det 
finansieringsinstrument som omfattas av 
betalningsansökningar som lämnats in till 
kommissionen.

(d) Stödbelopp per program eller program 
för en makroregional utvecklingsfond och 
prioritering eller åtgärd till det 
finansieringsinstrument som omfattas av 
betalningsansökningar som lämnats in till 
kommissionen.

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 928
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 40 – punkt 2- led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Stödbelopp som 
finansieringsinstrumentet betalat ut eller 
anslagit i garantikontrakt till 
slutmottagarna per program och 
prioritering eller åtgärd som omfattas av 
betalningsansökningar som lämnats in till 
kommissionen.

(e) Stödbelopp som 
finansieringsinstrumentet betalat ut eller 
anslagit i garantikontrakt till 
slutmottagarna per program eller program 
för en makroregional utvecklingsfond och 
prioritering eller åtgärd som omfattas av 
betalningsansökningar som lämnats in till 
kommissionen.

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 929
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Oldřich Vlasák, James Nicholson

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 40 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Multiplikatoreffekt för 
finansieringsinstrumentets investeringar 
samt värdet av investeringar och 
deltagande.

g) Multiplikatoreffekt, om sådan finns 
tillgänglig, för finansieringsinstrumentets 
investeringar samt värdet av investeringar 
och deltagande.

Or. en

Ändringsförslag 930
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 40 – punkt 2- led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Finansieringsinstrumentets bidrag till 
att uppnå indikatorerna för programmet 
och prioriteringen i fråga.

(h) Finansieringsinstrumentets bidrag till 
att uppnå indikatorerna för programmet 
eller program för en makroregional 
utvecklingsfond och prioriteringen i fråga.

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 931
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 40 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den specifika rapporten ska 
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offentliggöras i sin helhet.

Or. en

Ändringsförslag 932
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 41 – punkt 1- punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom tre månader efter dagen för 
meddelande av det beslut som antar ett 
program för en makroregional 
utvecklingsfond, ska den grupp 
medlemsstater som etablerat den 
makroregionala utvecklingsfonden för 
varje prioritet i programmet för en 
makroregional utvecklingsfond inrätta en 
styrgrupp för att övervaka genomförandet 
av programmet.

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen 
finns det redan styrgrupper för godkända makroregionala strategier. Syftet med detta 
ändringsförslag är att harmonisera de funktioner som styrgrupper för godkända 
makroregionala strategier utför med funktionerna som en kommitté för att övervaka 
programmet har.

Ändringsförslag 933
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 41 – punkt 2 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamhetsreglerna, förteckningen över 
medlemmar, inklusive namn på personer, 
övervakningskommitténs dagordning och 



AM\903903SV.doc 79/162 PE491.054v01-00

SV

godkända mötesprotokoll ska 
offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 934
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 42 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övervakningskommittén ska bestå av 
företrädare för förvaltningsmyndigheten 
och förmedlande organ samt företrädare för 
partnerna. Varje ledamot av 
övervakningskommittén ska vara 
röstberättigad.

Övervakningskommittén ska bestå av 
företrädare för förvaltningsmyndigheten 
och förmedlande organ samt företrädare för 
partnerna som avses i artikel 5, särskilt 
partnerna som är involverade i 
beredningen av programmen i fråga. 
Varje ledamot av övervakningskommittén 
ska vara röstberättigad. Medlemsstaterna 
ska sörja för jämställdheten i detta organ.

Or. en

Ändringsförslag 935
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 42 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övervakningskommittén ska bestå av 
företrädare för förvaltningsmyndigheten 
och förmedlande organ samt företrädare för 
partnerna. Varje ledamot av 
övervakningskommittén ska vara 
röstberättigad.

Övervakningskommittén ska bestå av 
företrädare för förvaltningsmyndigheten 
och förmedlande organ samt företrädare för 
partnerna. Kommittén fastställer de 
relevanta reglerna för vem som ska vara 
röstberättigad.

Or. es
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Ändringsförslag 936
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 42 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övervakningskommittén ska bestå av 
företrädare för förvaltningsmyndigheten 
och förmedlande organ samt företrädare för 
partnerna. Varje ledamot av 
övervakningskommittén ska vara 
röstberättigad.

Övervakningskommittén ska bestå av 
företrädare för förvaltningsmyndigheten 
och förmedlande organ samt företrädare för 
partnerna. Partnerna ska delegeras till var 
och en av dessa kommittéer genom öppna 
och oavhängiga processer som 
respekteras av alla myndigheter i 
medlemsstaten. Varje ledamot av 
övervakningskommittén ska vara 
röstberättigad.

Or. en

Ändringsförslag 937
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 42 – punkt 1- punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Styrgruppens funktion som en 
övervakningskommitté för genomförandet 
av den makroregionala utvecklingsfonden 
ska bestå av experter enligt triple helix-
modellen, vilket innebär att samma antal 
ska tas från den offentliga sektorn, den 
akademiska sektorn och affärssektorn. 
Varje ledamot av övervakningskommittén 
ska vara röstberättigad.

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen. 
Den gemensamma triple helix-modellen, som är inrättad på basis av experter kan skapa ett 
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fungerande expertteam med en synergieffekt genom att kombinera fördelarna från tre olika 
sektorer.

Ändringsförslag 938
Richard Seeber

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 42 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I övervakningskommittén för ett program 
inom målet Europeiskt territoriellt 
samarbete ska det också finnas 
företrädare för de eventuella tredjeländer 
som deltar i programmet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 939
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 42 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I övervakningskommittén för ett program 
inom målet Europeiskt territoriellt 
samarbete ska det också finnas företrädare 
för de eventuella tredjeländer som deltar i 
programmet.

I övervakningskommittén för ett program 
inom målet Europeiskt territoriellt 
samarbete ska det också finnas företrädare 
för de eventuella tredjeländer som deltar i 
programmet, förutsatt att dessa länder 
bidrar finansiellt till dem.

Or. es

Ändringsförslag 940
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 42 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

I övervakningskommittén för ett program 
inom målet Europeiskt territoriellt 
samarbete ska det också finnas företrädare 
för de eventuella tredjeländer som deltar i 
programmet.

I övervakningskommittén för ett program 
inom målet Europeiskt territoriellt 
samarbete ska det också finnas företrädare 
för de eventuella tredjeländer som deltar i 
programmet och kan innefatta 
representanter för grupperingen eller 
andra organisationer för territoriellt 
samarbete belägna inom regionen som 
omfattas av programmet.

Or. fr

Ändringsförslag 941
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 42 – punkt 1- punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I övervakningskommittén för ett program 
inom målet Europeiskt territoriellt 
samarbete ska det också finnas företrädare
för de eventuella tredjeländer som deltar i 
programmet.

I övervakningskommittén för ett program 
inom målet Europeiskt territoriellt 
samarbete ska det också finnas företrädare
för de eventuella tredjeländer som deltar i 
och som lämnar ett ekonomiskt bidrag till 
det programmet.

Or. pt

Motivering

Det är endast vettigt för tredjeländer att vara engagerade i övervakningskommittén om de 
effektivt bidrar till programmen.

Ändringsförslag 942
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 42 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Partnerna ska välja och utnämna sina 
representanter i övervakningskommittén 
bland sina medlemmar.

Or. en

Ändringsförslag 943
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 42 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Förteckningen över medlemmar i 
övervakningskommittén ska 
offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 944
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 42 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om Europeiska investeringsbanken
bidrar till ett program, får den delta i 
övervakningskommitténs arbete i egenskap 
av rådgivare.

3. Om Europeiska investeringsbanken
bidrar till ett program eller ett program för 
en makroregional utvecklingsfond, får den 
delta i övervakningskommitténs arbete i 
egenskap av rådgivare.

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.



PE491.054v01-00 84/162 AM\903903SV.doc

SV

Ändringsförslag 945
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 43 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Övervakningskommittén ska 
sammanträda minst en gång om året och 
ska granska genomförandet av programmet 
och framstegen när det gäller att uppnå 
dess mål. Vid granskningen ska den ta 
hänsyn till ekonomiska uppgifter och 
allmänna och programspecifika
indikatorer, inklusive förändringar i 
resultatindikatorerna och framsteg i 
riktning mot kvantifierade målvärden och 
de delmål som anges i resultatramarna.

1. Övervakningskommittén ska 
sammanträda minst en gång om året och 
ska granska genomförandet av programmet 
eller programmet för en makroregional 
utvecklingsfond och framstegen när det 
gäller att uppnå dess mål. Vid 
granskningen ska den ta hänsyn till 
ekonomiska uppgifter och allmänna och 
indikatorer specifika för programmet eller 
program för en makroregional 
utvecklingsfond, inklusive förändringar i 
resultatindikatorerna och framsteg i 
riktning mot kvantifierade målvärden och 
de delmål som anges i resultatramarna.

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 946
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 43 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Övervakningskommittén ska 
sammanträda minst en gång om året och 
ska granska genomförandet av programmet 
och framstegen när det gäller att uppnå 
dess mål. Vid granskningen ska den ta 
hänsyn till ekonomiska uppgifter och 

1. Övervakningskommittén ska 
sammanträda minst en gång om året och 
ska granska genomförandet av programmet 
och framstegen när det gäller att uppnå 
dess mål och genomförandet av de 
allmänna principer som fastställs i 
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allmänna och programspecifika 
indikatorer, inklusive förändringar i 
resultatindikatorerna och framsteg i 
riktning mot kvantifierade målvärden och 
de delmål som anges i resultatramarna.

artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning.
Vid granskningen ska den ta hänsyn till 
ekonomiska uppgifter och allmänna och 
programspecifika indikatorer, inklusive 
förändringar i resultatindikatorerna och 
framsteg i riktning mot kvantifierade 
målvärden och de delmål som anges i 
resultatramarna.

Or. en

Ändringsförslag 947
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 43 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Övervakningskommittén ska i detalj 
undersöka alla frågor som påverkar 
programmets resultat.

2. Övervakningskommittén ska i detalj 
undersöka alla frågor som påverkar 
programmets resultat eller resultaten för 
ett program för en makroregional 
utvecklingsfond.

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 948
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 43 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Övervakningskommittén ska i detalj 
undersöka alla frågor som påverkar 
programmets resultat.

2. Övervakningskommittén ska i detalj 
undersöka alla frågor som påverkar 
programmets resultat, inklusive 
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resultatöversynen.

Or. en

Ändringsförslag 949
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 43 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Övervakningskommittén ska rådfrågas 
och avge ett yttrande om alla ändringar av 
programmet som föreslås av 
förvaltningsmyndigheten.

3. Övervakningskommittén ska rådfrågas 
och avge ett yttrande om alla ändringar av 
programmet eller program för en 
makroregional utvecklingsfond som 
föreslås av förvaltningsmyndigheten.

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 950
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 43 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Övervakningskommittén får utfärda 
rekommendationer till 
förvaltningsmyndigheten om 
genomförandet och utvärderingen av 
programmet. Den ska övervaka åtgärder 
som vidtas till följd av 
rekommendationerna.

4. Övervakningskommittén får utfärda 
rekommendationer till 
förvaltningsmyndigheten om 
genomförandet av programmet och hur 
den administrativa bördan på 
stödmottagarna kan minskas. Den ska 
övervaka åtgärder som vidtas till följd av 
rekommendationerna och därefter 
utvärdera om den lämpar sig för den 
avsedda användningen i fråga om 
förvaltningen av program och projekt 
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enligt erkända internationella kriterier.

Or. en

Ändringsförslag 951
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 43 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Övervakningskommittén får utfärda 
rekommendationer till 
förvaltningsmyndigheten om 
genomförandet och utvärderingen av 
programmet. Den ska övervaka åtgärder 
som vidtas till följd av 
rekommendationerna.

4. Övervakningskommittén får utfärda 
rekommendationer till 
förvaltningsmyndigheten om 
genomförandet och utvärderingen av 
programmet eller program för en 
makroregional utvecklingsfond. Den ska 
övervaka åtgärder som vidtas till följd av 
rekommendationerna.

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 952
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 43 – punkt 4 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övervakningskommittén ska godkänna 
den årliga rapporten om genomförandet 
av programmen.

Or. en

Ändringsförslag 953
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Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 43 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Övervakningskommittén ska 
godkänna de årliga rapporterna om 
genomförandet av programmen som avses 
i artikel 44 och framstegsrapporterna som 
avses i artikel 46.

Or. en

Ändringsförslag 954
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 44 – punkt 1- punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Från och med 2016 och till och med 2022 
ska medlemsstaten till kommissionen 
lämna in en årlig rapport om 
genomförandet av programmet under 
föregående budgetår.

Från och med 2016 och till och med 2022 
ska medlemsstaten till kommissionen 
lämna in en årlig rapport om 
genomförandet av programmet eller 
program för en makroregional 
utvecklingsfond under föregående budgetår.

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 955
Markus Pieper, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 44 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

I program där anslagstilldelningen från 
fonderna inte överstiger 75 miljoner euro 
kan medlemsstaten avstå från att lämna 
in årliga genomföranderapporter och i 
stället lämna in genomföranderapporter 
för 2017 och 2019.

Or. de

Ändringsförslag 956
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De årliga genomföranderapporterna ska 
innehålla uppgifter om genomförandet av 
programmet och dess prioriterade områden 
i förhållande till de ekonomiska 
uppgifterna, allmänna och 
programspecifika indikatorer och
kvantifierade målvärden, inklusive 
förändringar i resultatindikatorerna och de 
delmål som anges i resultatramarna. De 
uppgifter som lämnas ska gälla värden för 
indikatorer för fullt genomförda insatser 
och även för utvalda insatser. De ska också 
ange åtgärder för att uppfylla 
förhandsvillkoren, eventuella frågor som 
påverkar programmets resultat och de 
korrigerande åtgärder som vidtas.

2. De årliga genomföranderapporterna ska 
innehålla uppgifter om genomförandet av 
programmet och dess prioriterade områden 
i förhållande till de ekonomiska 
uppgifterna, allmänna och 
programspecifika indikatorer och 
kvantifierade målvärden, inklusive 
förändringar i resultatindikatorerna och de 
delmål som anges i resultatramarna. De 
uppgifter som lämnas ska gälla värden för 
indikatorer för fullt genomförda insatser 
och även för insatser som har valts ut för 
stöd inom ett program. De ska också ange 
åtgärder för att uppfylla förhandsvillkoren, 
eventuella frågor som påverkar 
programmets resultat och de korrigerande 
åtgärder som vidtas.

Or. en

Motivering

Ändringsförslagen syftar till att förtydliga vilka insatser som ska ingå i rapporten. Termen 
”utvalda insatser” är inte tillräckligt specifik.
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Ändringsförslag 957
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De årliga genomföranderapporterna ska 
innehålla uppgifter om genomförandet av 
programmet och dess prioriterade områden 
i förhållande till de ekonomiska 
uppgifterna, allmänna och 
programspecifika indikatorer och 
kvantifierade målvärden, inklusive 
förändringar i resultatindikatorerna och de 
delmål som anges i resultatramarna. De 
uppgifter som lämnas ska gälla värden för 
indikatorer för fullt genomförda insatser 
och även för utvalda insatser. De ska också 
ange åtgärder för att uppfylla 
förhandsvillkoren, eventuella frågor som 
påverkar programmets resultat och de 
korrigerande åtgärder som vidtas.

2. De årliga genomföranderapporterna ska 
innehålla uppgifter om genomförandet av 
programmet och dess prioriterade områden 
i förhållande till de ekonomiska 
uppgifterna, allmänna och 
programspecifika indikatorer och 
kvantifierade målvärden, inklusive 
förändringar i resultatindikatorerna och de 
delmål som anges i resultatramarna. De 
uppgifter som lämnas ska gälla värden för 
indikatorer för fullt genomförda insatser 
och även för utvalda insatser. De ska också 
ange åtgärder för att uppfylla 
förhandsvillkoren, förenklandet av 
administrativa förfaranden, eventuella 
frågor som påverkar programmets resultat 
och de korrigerande åtgärder som vidtas.

Or. en

Ändringsförslag 958
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De årliga genomföranderapporterna ska 
innehålla uppgifter om genomförandet av 
programmet och dess prioriterade områden i 
förhållande till de ekonomiska uppgifterna, 
allmänna och programspecifika indikatorer 
och kvantifierade målvärden, inklusive 
förändringar i resultatindikatorerna och de 
delmål som anges i resultatramarna. De 
uppgifter som lämnas ska gälla värden för 
indikatorer för fullt genomförda insatser 

2. De årliga genomföranderapporterna ska 
innehålla uppgifter om genomförandet av 
programmet eller program för en 
makroregional utvecklingsfond och dess 
prioriterade områden i förhållande till de 
ekonomiska uppgifterna, allmänna och 
programspecifika indikatorer och 
kvantifierade målvärden, inklusive 
förändringar i resultatindikatorerna och de 
delmål som anges i resultatramarna. De 
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och även för utvalda insatser. De ska också 
ange åtgärder för att uppfylla 
förhandsvillkoren, eventuella frågor som 
påverkar programmets resultat och de 
korrigerande åtgärder som vidtas.

uppgifter som lämnas ska gälla värden för 
indikatorer för fullt genomförda insatser 
och även för utvalda insatser. De ska också 
ange åtgärder för att uppfylla 
förhandsvillkoren, eventuella frågor som 
påverkar programmets resultat eller 
resultat för ett program för en 
makroregional utvecklingsfond och de 
korrigerande åtgärder som vidtas.

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 959
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De årliga genomföranderapporterna ska 
innehålla uppgifter om genomförandet av 
programmet och dess prioriterade områden 
i förhållande till de ekonomiska 
uppgifterna, allmänna och 
programspecifika indikatorer och 
kvantifierade målvärden, inklusive 
förändringar i resultatindikatorerna och de 
delmål som anges i resultatramarna. De 
uppgifter som lämnas ska gälla värden för 
indikatorer för fullt genomförda insatser 
och även för utvalda insatser. De ska också 
ange åtgärder för att uppfylla 
förhandsvillkoren, eventuella frågor som 
påverkar programmets resultat och de 
korrigerande åtgärder som vidtas.

2. De årliga genomföranderapporterna ska 
innehålla uppgifter om genomförandet av 
programmet och dess prioriterade områden 
i förhållande till de ekonomiska 
uppgifterna, allmänna och 
programspecifika indikatorer och 
kvantifierade målvärden, inklusive 
förändringar i resultatindikatorerna och de 
delmål som anges i resultatramarna. De 
uppgifter som lämnas ska gälla värden för 
indikatorer för fullt genomförda insatser 
och även för utvalda insatser. All personlig 
information ska delas upp efter kön. De 
ska också ange åtgärder för att uppfylla 
förhandsvillkoren, eventuella frågor som 
påverkar programmets resultat, de 
korrigerande åtgärder som vidtas och 
åtgärder som vidtas för att förenkla 
administrativa förfaranden.

Or. en
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Ändringsförslag 960
Richard Seeber

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De årliga genomföranderapporterna ska 
innehålla uppgifter om genomförandet av 
programmet och dess prioriterade områden 
i förhållande till de ekonomiska 
uppgifterna, allmänna och 
programspecifika indikatorer och 
kvantifierade målvärden, inklusive 
förändringar i resultatindikatorerna och de 
delmål som anges i resultatramarna. De 
uppgifter som lämnas ska gälla värden för 
indikatorer för fullt genomförda insatser 
och även för utvalda insatser. De ska 
också ange åtgärder för att uppfylla 
förhandsvillkoren, eventuella frågor som 
påverkar programmets resultat och de 
korrigerande åtgärder som vidtas.

2. De årliga genomföranderapporterna ska 
innehålla uppgifter om genomförandet av 
programmet och dess prioriterade områden 
i förhållande till de ekonomiska 
uppgifterna, allmänna och 
programspecifika indikatorer och 
kvantifierade målvärden, inklusive 
förändringar i resultatindikatorerna och de 
delmål som anges i resultatramarna. De 
uppgifter som lämnas ska gälla värden för
indikatorer för fullt genomförda insatser.

Or. en

Ändringsförslag 961
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De årliga genomföranderapporterna ska 
innehålla uppgifter om genomförandet av 
programmet och dess prioriterade områden 
i förhållande till de ekonomiska 
uppgifterna, allmänna och 
programspecifika indikatorer och 
kvantifierade målvärden, inklusive 
förändringar i resultatindikatorerna och de 
delmål som anges i resultatramarna. De 

2. De årliga genomföranderapporterna ska 
innehålla uppgifter om genomförandet av 
programmet och dess prioriterade områden 
i förhållande till de ekonomiska 
uppgifterna, allmänna och 
programspecifika indikatorer och 
kvantifierade målvärden, inklusive 
förändringar i resultatindikatorerna och de 
delmål som anges i resultatramarna. De 
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uppgifter som lämnas ska gälla värden för 
indikatorer för fullt genomförda insatser 
och även för utvalda insatser. De ska också 
ange åtgärder för att uppfylla 
förhandsvillkoren, eventuella frågor som 
påverkar programmets resultat och de 
korrigerande åtgärder som vidtas.

uppgifter som lämnas ska gälla värden för 
indikatorer för fullt genomförda insatser 
och även för utvalda insatser. De ska också 
ange åtgärder för att uppfylla 
förhandsvillkoren, eventuella frågor som 
påverkar programmets resultat, parterna 
för näringslivets och arbetsmarknadens 
organisationer, den administrativa 
förenklingen och de korrigerande åtgärder 
som vidtas.

Or. fr

Motivering

Dialogen med näringslivets och arbetsmarknadens organisationer såväl som de 
administrativa rutinernas effektivitet är väsentliga delar för genomförandet av de operativa 
programmen. Integreringen av dessa delar i utvärderingsrapporten så att kommissionen 
lättare kan identifiera de genomförda insatserna för en bättre användning av 
sammanhållningspolitiken inom medlemsstaterna.

Ändringsförslag 962
Richard Seeber

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 44 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den årliga genomföranderapport som 
ska lämnas in 2017 ska innehålla en 
bedömning av de uppgifter som krävs 
enligt punkt 2 och framstegen när det 
gäller att uppnå programmets mål, 
inklusive bidraget från GSR-fonderna till 
förändringar i resultatindikatorerna, när 
bevisning finns att tillgå i 
utvärderingarna. Rapporten ska också 
innehålla en bedömning av 
genomförandet av åtgärder för att beakta 
principerna i artiklarna 6–8 och redogöra 
för stödet till klimatförändringsmålen.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 963
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 44 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den årliga genomföranderapport som 
ska lämnas in 2017 ska innehålla en 
bedömning av de uppgifter som krävs 
enligt punkt 2 och framstegen när det gäller 
att uppnå programmets mål, inklusive 
bidraget från GSR-fonderna till 
förändringar i resultatindikatorerna, när 
bevisning finns att tillgå i utvärderingarna.
Rapporten ska också innehålla en 
bedömning av genomförandet av åtgärder
för att beakta principerna i artiklarna 6–8 
och redogöra för stödet till 
klimatförändringsmålen.

3. Den årliga genomföranderapport som 
ska lämnas in 2017 ska innehålla en 
bedömning av de uppgifter som krävs 
enligt punkt 2 och framstegen när det gäller 
att uppnå programmets mål eller målen för 
program för en makroregional 
utvecklingsfond, inklusive bidraget från 
GSR-fonderna till förändringar i 
resultatindikatorerna, när bevisning finns 
att tillgå i utvärderingarna. Rapporten ska 
också innehålla en bedömning av 
genomförandet av åtgärder för att beakta 
principerna i artiklarna 6–8 och redogöra 
för stödet till klimatförändringsmålen.

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 964
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 44 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den årliga genomföranderapport som 
ska lämnas in 2017 ska innehålla en 
bedömning av de uppgifter som krävs 
enligt punkt 2 och framstegen när det gäller 
att uppnå programmets mål, inklusive 
bidraget från GSR-fonderna till 
förändringar i resultatindikatorerna, när 
bevisning finns att tillgå i utvärderingarna. 
Rapporten ska också innehålla en 

3. Den årliga genomföranderapport som 
ska lämnas in 2017 ska innehålla en 
bedömning av de uppgifter som krävs 
enligt punkt 2 och framstegen när det gäller 
att uppnå programmets mål, inklusive 
bidraget från GSR-fonderna till 
förändringar i resultatindikatorerna, när 
bevisning finns att tillgå i utvärderingarna. 
Rapporten ska också innehålla en 
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bedömning av genomförandet av åtgärder 
för att beakta principerna i artiklarna 6–8 
och redogöra för stödet till 
klimatförändringsmålen.

bedömning av genomförandet av åtgärder 
för att beakta principerna i artiklarna 6–8 
och redogöra för stödet till 
klimatförändringsmålen och de åtgärder 
som har vidtagits i syfte att uppnå 
fattighetsbekämpningsmålen.

Or. it

Ändringsförslag 965
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 44 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Den årliga genomföranderapporten 
ska utvärdera den roll partnerna spelar i 
enlighet med artikel 5 i genomförandet av 
programmet och innehålla en förteckning 
över de involverade partnerna, deras 
ansvarsområden och synpunkter på 
genomförandet av programmet och 
partnerskapsprincipen och hur dessa 
synpunkter har beaktats.

Or. en

Ändringsförslag 966
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 44 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den årliga genomföranderapport som 
ska lämnas in 2019 och den slutliga 
genomföranderapporten för GSR-fonderna 
ska, utöver de uppgifter och den 
bedömning som anges i punkterna 2 och 3, 
innehålla uppgifter om och bedömning av 

4. Den årliga genomföranderapport som 
ska lämnas in 2019 och den slutliga 
genomföranderapporten för GSR-fonderna 
ska, utöver de uppgifter och den 
bedömning som anges i punkterna 2 och 3, 
innehålla uppgifter om och bedömning av 
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framstegen när det gäller att uppnå 
programmets mål och dess bidrag till 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla.

framstegen när det gäller att uppnå 
programmets mål eller målen för program 
för en makroregional utvecklingsfond och 
dess bidrag till unionens strategi för smart 
och hållbar tillväxt för alla.

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 967
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 44 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen får utfärda 
rekommendationer om alla frågor som 
påverkar genomförandet av programmet. 
Om sådana rekommendationer har 
utfärdats, ska förvaltningsmyndigheten 
inom tre månader informera kommissionen 
om vilka korrigerande åtgärder som har 
vidtagits.

7. Kommissionen får utfärda 
rekommendationer om alla frågor som 
påverkar genomförandet av programmet 
eller program för en makroregional 
utvecklingsfond. Om sådana 
rekommendationer har utfärdats, ska 
förvaltningsmyndigheten inom tre månader
informera kommissionen om vilka 
korrigerande åtgärder som har vidtagits.

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 968
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 44 – punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen får utfärda 
rekommendationer om alla frågor som 
påverkar genomförandet av programmet. 
Om sådana rekommendationer har 
utfärdats, ska förvaltningsmyndigheten 
inom tre månader informera kommissionen 
om vilka korrigerande åtgärder som har 
vidtagits.

7. Kommissionen får utfärda 
rekommendationer om alla frågor som 
påverkar genomförandet av programmet, 
inklusive förvaltningen av program och 
projekt. Om sådana rekommendationer har 
utfärdats, ska förvaltningsmyndigheten 
inom tre månader informera kommissionen 
om vilka korrigerande åtgärder som har 
vidtagits.

Or. en

Ändringsförslag 969
Richard Seeber

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 44 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen får utfärda 
rekommendationer om alla frågor som 
påverkar genomförandet av programmet.
Om sådana rekommendationer har 
utfärdats, ska förvaltningsmyndigheten 
inom tre månader informera 
kommissionen om vilka korrigerande 
åtgärder som har vidtagits.

7. Kommissionen får utfärda 
rekommendationer om alla frågor som 
påverkar genomförandet av programmet.

Or. en

Ändringsförslag 970
Richard Seeber

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 44 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. En sammanfattning för allmänheten av 
innehållet i de årliga och slutliga 

utgår
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genomföranderapporterna ska 
offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 971
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 44 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. En sammanfattning för allmänheten av 
innehållet i de årliga och slutliga 
genomföranderapporterna ska 
offentliggöras.

8. De årliga och slutliga 
genomföranderapporterna ska 
offentliggöras i sin helhet.

Or. en

Ändringsförslag 972
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 44 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. En sammanfattning för allmänheten av 
innehållet i de årliga och slutliga 
genomföranderapporterna ska 
offentliggöras.

8. En sammanfattning för allmänheten av 
innehållet i de årliga och slutliga 
genomföranderapporterna och rapporterna 
i sin helhet ska offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 973
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 45 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett årligt översynsmöte ska varje år 
under perioden 2016–2022 anordnas 
mellan kommissionen och varje 
medlemsstat för att granska resultatet för 
varje program, med beaktande av den årliga 
genomföranderapporten och 
kommissionens synpunkter och 
rekommendationer, där så är tillämpligt.

1. Ett årligt översynsmöte ska varje år 
under perioden 2016–2022 anordnas 
mellan kommissionen och varje 
medlemsstat för att granska resultatet för 
varje program eller program för en 
makroregional utvecklingsfond, med 
beaktande av den årliga 
genomföranderapporten och 
kommissionens synpunkter och 
rekommendationer, där så är tillämpligt.

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 974
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 45 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det årliga översynsmötet kan omfatta 
mer än ett program. Åren 2017 och 2019 
ska översynsmötet omfatta alla program i 
medlemsstaten och man ska också beakta de 
framstegsrapporter som varje medlemsstat 
lämnat in i enlighet med artikel 46 under 
de åren.

2. Det årliga översynsmötet kan omfatta 
mer än ett program eller program för en 
makroregional utvecklingsfond. Åren 
2017 och 2019 ska översynsmötet omfatta 
alla program och program för 
makroregionala utvecklingsfonder i 
medlemsstaten och man ska också beakta de 
framstegsrapporter som varje medlemsstat 
lämnat in i enlighet med artikel 46 under 
de åren.

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.
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Ändringsförslag 975
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 45 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaten och kommissionen får 
enas om att inte anordna ett årligt 
översynsmöte för ett program under andra 
år än 2017och 2019.

3. Medlemsstaten och kommissionen får 
enas om att inte anordna ett årligt 
översynsmöte för ett program eller 
program för en makroregional 
utvecklingsfond under andra år än 2017och 
2019.

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 976
Markus Pieper, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 45 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I program där anslagstilldelningen 
från fonderna inte överstiger 
75 miljoner euro anordnas, avvikande 
från vad som anges i artikel 45.1, 
översynsmöten 2017 och 2019.

Or. de

Motivering

Eine jährliche Übermittlung der Finanzdaten findet für EFRE, ESF und KF gemäß Art. 102 
Abs. 1 ohnehin statt. Dies genügt den haushaltsrechtlichen Vorgaben der EU und ermöglicht 
die Überprüfung der Leistung der Programme. Um die Umsetzung von kleinen Programmen 
zu erleichtern und dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit zum nur geringen finanziellen 
Risiko Rechnung zu tragen, ist für diese Programme daher eine Ausnahme von der 
Verpflichtung zum jährlichen Durchführungsbericht und den Überprüfungssitzungen 
vorzusehen. Die Programme sollten daher verpflichtet werden, über den Stand der 
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Durchführung gemäß Art. 44 Abs. 3 und 4 sowie im Rahmen der Fortschrittsberichte (Art. 46) 
2017 und 2019 zu berichten. Die Jährlichen Überprüfungssitzungen gemäß Art. 45 sollten 
gleichfalls, wie bereits in Art. 45 Abs. 3 als Möglichkeit vorgesehen, lediglich 2017 und 2019 
stattfinden müssen.

Ändringsförslag 977
Catherine Bearder

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 46 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) vilka framsteg som gjorts när det gäller 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla, särskilt när det gäller de 
delmål som anges för varje program i
resultatramarna och det stöd som använts 
till klimatförändringsmålen,

b) vilka framsteg som gjorts när det gäller 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla, särskilt när det gäller de 
delmål som anges för varje program i 
resultatramarna och det stöd som använts 
till klimatförändringsmålen och målen för 
biologisk mångfald inklusive Natura 2000 
på begäran av nationella ramar för 
prioriterade åtgärder,

Or. en

Ändringsförslag 978
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 46 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) vilka framsteg som gjorts när det gäller 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla, särskilt när det gäller de 
delmål som anges för varje program i 
resultatramarna och det stöd som använts 
till klimatförändringsmålen,

b) vilka framsteg som gjorts när det gäller 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla, särskilt när det gäller de 
mätbara kvalitativa och kvantitativa 
delmål som anges för varje program i 
resultatramarna inklusive för 
indikatorerna för de allmänna principer 
som fastställs i artiklarna 7 och 8 och det 
stöd som använts till 
klimatförändringsmålen,
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Or. en

Ändringsförslag 979
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 46 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) vilka framsteg som gjorts när det gäller 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla, särskilt när det gäller de 
delmål som anges för varje program i 
resultatramarna och det stöd som använts 
till klimatförändringsmålen,

b) vilka framsteg som gjorts när det gäller 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla, särskilt när det gäller att 
minska fattigdom och regionala 
skillnader och de delmål som anges för 
varje program i resultatramarna och det 
stöd som använts till 
klimatförändringsmålen,

Or. en

Ändringsförslag 980
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 46 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) vilka framsteg som gjorts när det gäller 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla, särskilt när det gäller de 
delmål som anges för varje program i 
resultatramarna och det stöd som använts 
till klimatförändringsmålen,

b) vilka framsteg som gjorts när det gäller 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla, särskilt när det gäller de 
delmål som anges för varje program i 
resultatramarna och det stöd som använts 
till klimatförändringsmålen och 
fattigdomsbekämpning,

Or. it

Ändringsförslag 981
Richard Seeber
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Förslag till förordning
Del 2 – artikel 46 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) om åtgärder för att uppfylla de 
förhandsvillkor som inte hade uppfyllts 
när partnerskapsavtalet antogs har 
genomförts i enlighet med den fastställda 
tidsplanen,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 982
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 46 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) om åtgärder för att uppfylla de 
förhandsvillkor som inte hade uppfyllts när 
partnerskapsavtalet antogs har genomförts i 
enlighet med den fastställda tidsplanen,

c) om åtgärder för att uppfylla de 
förhandsvillkor som inte hade uppfyllts när 
partnerskapsavtalet antogs har genomförts i 
enlighet därmed,

Or. en

Ändringsförslag 983
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 46 – punkt 10- led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) hur väl man har genomfört mekanismer 
för att säkerställa samordningen mellan 
GSR-fonderna och andra 
finansieringsinstrument på unionsnivå och 
nationell nivå samt med Europeiska 
investeringsbanken,

(d) hur väl man har genomfört mekanismer 
för att säkerställa samordningen mellan 
GSR-fonderna, makroregional 
utvecklingsfond och andra 
finansieringsinstrument på unionsnivå och 
nationell nivå samt med Europeiska 
investeringsbanken,



PE491.054v01-00 104/162 AM\903903SV.doc

SV

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 984
Richard Seeber

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 46 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) vilka åtgärder som vidtagits för att öka 
kapaciteten hos medlemsstaternas 
myndigheter och, där så är lämpligt, 
stödmottagarna när det gäller att förvalta 
och använda GSR-fonderna,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 985
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 46 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) vilka åtgärder som vidtagits för att öka 
kapaciteten hos medlemsstaternas 
myndigheter och, där så är lämpligt, 
stödmottagarna när det gäller att förvalta 
och använda GSR-fonderna,

f) vilka åtgärder som vidtagits för att öka 
kapaciteten hos medlemsstaternas 
myndigheter och, där så är lämpligt, 
stödmottagarna när det gäller att förvalta 
och använda GSR-fonderna, inklusive 
rekommendationen för genomförande av 
utbildning inom förvaltningen av 
program och projekt enligt internationella 
standarder för att förbättra den 
administrativa kapaciteten,

Or. en
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Ändringsförslag 986
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 46 – punkt 10- led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) vilka åtgärder som vidtagits för att öka 
kapaciteten hos medlemsstaternas
myndigheter och, där så är lämpligt, 
stödmottagarna när det gäller att förvalta 
och använda GSR-fonderna,

(f) vilka åtgärder som vidtagits för att öka 
kapaciteten hos medlemsstaternas 
myndigheter eller myndigheterna hos 
gruppen medlemsstater som har etablerat 
en makroregional utvecklingsfond och, 
där så är lämpligt, stödmottagarna när det 
gäller att förvalta och använda GSR-
fonderna

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 987
Richard Seeber

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 46 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) vilka åtgärder som planeras och 
motsvarande mål i programmen för att 
minska den administrativa bördan för 
stödmottagarna, och

utgår

Or. en

Ändringsförslag 988
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 46 – punkt 10- led g
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) vilka åtgärder som planeras och 
motsvarande mål i programmen för att 
minska den administrativa bördan för 
stödmottagarna, och

(g) vilka åtgärder som planeras och 
motsvarande mål i programmen eller 
program för makroregionala 
utvecklingsfonder för att minska den 
administrativa bördan för stödmottagarna, 
och

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 989
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 46 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) vilken roll partnerna spelar i enlighet 
med artikel 5 i genomförandet av 
partnerskapsavtalet.

h) vilken roll partnerna spelar i enlighet 
med artikel 5 i genomförandet av 
partnerskapsavtalet, och innehålla en 
förteckning över de involverade 
partnerna, deras ansvarsområden och 
synpunkter på genomförandet av 
programmet och partnerskapsprincipen 
och hur dessa synpunkter har beaktats.

Or. en

Ändringsförslag 990
Jens Nilsson

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 46 – punkt 2 – led h
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) vilken roll partnerna spelar i enlighet 
med artikel 5 i genomförandet av 
partnerskapsavtalet.

h) vilken roll partnerna spelar i enlighet 
med artikel 5 i genomförandet av 
partnerskapsavtalet och en bedömning av 
kvaliteten och effekten av detta 
partnerskap.

Or. en

Motivering

För att ge partnerskapsprincipen en verklig och rik innebörd ska medlemsstaterna inte endast 
specificera partnernas roll, utan även bedöma hur bra partnerskapsprincipen har genomförts.

Ändringsförslag 991
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 46 – punkt 2 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Partnernas genomförande av 
förvaltningen av program och projekt som 
avses i artikel 5 i genomförandet av 
partnerskapsavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 992
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 46 – punkt 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) skälen för begränsningar i 
genomförandet av programmen inom 
GSR-fonderna.

Or. en
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Ändringsförslag 993
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 46 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen beslutar att de 
inlämnade uppgifterna är ofullständiga eller
oklara, får den inom tre månader efter det 
att framstegsrapporten har lämnats in 
begära ytterligare uppgifter från 
medlemsstaten. Medlemsstaten ska inom 
tre månader förse kommissionen med de 
uppgifter som begärts och, där så är 
lämpligt, revidera framstegsrapporten i 
enlighet med detta.

3. Om kommissionen beslutar att de 
inlämnade uppgifterna är ofullständiga eller
oklara, får den inom tre månader efter det 
att framstegsrapporten har lämnats in 
begära ytterligare uppgifter från 
medlemsstaten eller grupp medlemsstater 
som har etablerat en makroregional 
utvecklingsfond. Medlemsstaten eller 
gruppen medlemsstater som har etablerat 
en makroregional utvecklingsfond ska 
inom tre månader förse kommissionen med 
de uppgifter som begärts och, där så är 
lämpligt, revidera framstegsrapporten i 
enlighet med detta.

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 994
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 46 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen beslutar att de 
inlämnade uppgifterna är ofullständiga 
eller oklara, får den inom tre månader
efter det att framstegsrapporten har lämnats 
in begära ytterligare uppgifter från 
medlemsstaten. Medlemsstaten ska inom 

3. Om kommissionen beslutar att de 
inlämnade uppgifterna är ofullständiga 
eller oklara, får den inom en månad efter 
det att framstegsrapporten har lämnats in 
begära ytterligare uppgifter från 
medlemsstaten. Medlemsstaten ska inom 
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tre månader förse kommissionen med de 
uppgifter som begärts och, där så är 
lämpligt, revidera framstegsrapporten i 
enlighet med detta.

tre månader förse kommissionen med de 
uppgifter som begärts och, där så är 
lämpligt, revidera framstegsrapporten i 
enlighet med detta.

Or. en

Ändringsförslag 995
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 46 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Åren 2017 och 2019 ska kommissionen
sammanställa en strategisk rapport som 
sammanfattar medlemsstaternas 
framstegsrapporter, som den ska lämna till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén.

4. Åren 2017 och 2019 ska kommissionen
sammanställa en strategisk rapport som 
sammanfattar medlemsstaternas 
framstegsrapporter eller rapporterna från 
den grupp medlemsstater som etablerat en 
makroregional utvecklingsfond, som den 
ska lämna till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén.

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 996
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 46 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Åren 2018 och 2020 ska kommissionen i 
sin årliga framstegsrapport till Europeiska 
rådets vårmöte lägga till ett avsnitt med en 
sammanfattning av den strategiska 

5. Åren 2018 och 2020 ska kommissionen i 
sin årliga framstegsrapport till Europeiska 
rådets vårmöte lägga till ett avsnitt med en 
sammanfattning av den strategiska 
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rapporten, särskilt när det gäller de 
framsteg som gjorts rörande unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla.

rapporten, särskilt när det gäller de 
framsteg som gjorts rörande unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla och målen i flaggskeppsinitiativen i 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla.

Or. en

Ändringsförslag 997
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Syftet med utvärderingar är att förbättra 
kvaliteten på programmens utformning och 
genomförande samt att bedöma deras 
effektivitet och verkan. Programmens 
verkan ska utvärderas i enlighet med de 
respektive GSR-fondernas uppdrag i 
förhållande till målen i unionens strategi 
för smart och hållbar tillväxt för alla1 och i 
förhållande till deras bruttonationalprodukt 
per capita och arbetslöshet, där så är 
lämpligt.

1. Syftet med utvärderingar är att förbättra 
kvaliteten på programmens utformning och 
genomförande eller utformning och 
genomförande av program för 
makroregionala utvecklingsfonder samt 
att bedöma deras effektivitet och verkan.
Programmens verkan eller den av program 
för makroregionala utvecklingsfonder ska 
utvärderas i enlighet med de respektive 
GSR-fondernas uppdrag i förhållande till 
målen i unionens strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla2 och i förhållande 
till deras bruttonationalprodukt per capita 
och arbetslöshet, där så är lämpligt.

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 998
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
                                               
1 Ref. EU 2020-strategins överordnade mål. 
2fn
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Förslag till förordning
Del 2 – artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Syftet med utvärderingar är att förbättra 
kvaliteten på programmens utformning och 
genomförande samt att bedöma deras 
effektivitet och verkan. Programmens 
verkan ska utvärderas i enlighet med de 
respektive GSR-fondernas uppdrag i 
förhållande till målen i unionens strategi 
för smart och hållbar tillväxt för alla33 och i 
förhållande till deras bruttonationalprodukt 
per capita och arbetslöshet, där så är 
lämpligt.

1. Syftet med utvärderingar är att förbättra 
kvaliteten på programmens utformning och 
genomförande samt att bedöma deras 
effektivitet och verkan. Programmens 
verkan ska utvärderas i enlighet med de 
respektive GSR-fondernas uppdrag i 
förhållande till målen i unionens strategi 
för smart och hållbar tillväxt för alla33 och i 
förhållande till klimatmålen, 
indikatorerna för de allmänna 
principerna, bruttonationalprodukt per 
capita och sysselsättning och kvalitativa 
sysselsättningsmål, där så är lämpligt.
Medlemsstaterna kan använda ytterligare 
indikatorer, inklusive sådana relaterade 
till programmens sociala eller 
miljömässiga inverkan.

Or. en

Ändringsförslag 999
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Syftet med utvärderingar är att förbättra 
kvaliteten på programmens utformning och 
genomförande samt att bedöma deras 
effektivitet och verkan. Programmens 
verkan ska utvärderas i enlighet med de 
respektive GSR-fondernas uppdrag i 
förhållande till målen i unionens strategi 
för smart och hållbar tillväxt för alla och i 
förhållande till deras bruttonationalprodukt 
per capita och arbetslöshet, där så är 
lämpligt.

1. Syftet med utvärderingar är att förbättra 
kvaliteten på programmens utformning och 
genomförande samt att bedöma deras 
effektivitet och verkan. Programmens 
verkan ska utvärderas i enlighet med de 
respektive GSR-fondernas uppdrag i 
förhållande till målen i unionens strategi 
för smart och hållbar tillväxt för alla och i 
förhållande till de regionala och lokala 
behoven, såväl som i förhållande till deras 
bruttonationalprodukt per capita,
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arbetslöshet och fattigdom.

Or. en

Ändringsförslag 1000
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 47 – punkt 1 strecksats (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1strecksats. Förutom bestämmelserna 
angivna i punkt 1, kan programmens 
inverkan även bedömas med hänsyn till 
andra aspekter som bedöms viktiga under 
beaktande av socioekonomiska och 
geografiska särdrag inom ett visst 
område.

Or. fr

Ändringsförslag 1001
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 47 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska tillhandahålla de 
resurser som krävs för att genomföra 
utvärderingarna, och säkerställa att 
förfaranden finns för att framställa och 
samla in de uppgifter som krävs för 
utvärderingarna, inklusive uppgifter 
rörande allmänna och, där så är lämpligt,
programspecifika indikatorer.

2. Medlemsstaterna eller den grupp 
medlemsstater som har etablerat en 
makroregional utvecklingsfond ska 
tillhandahålla de resurser som krävs för att 
genomföra utvärderingarna, och säkerställa 
att förfaranden finns för att framställa och 
samla in de uppgifter som krävs för 
utvärderingarna, inklusive uppgifter 
rörande allmänna och, där så är lämpligt, 
programspecifika indikatorer eller 
indikatorer specifika för program för den 
makroregionala fonden.

Or. sk
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Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1002
Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 47 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska tillhandahålla de 
resurser som krävs för att genomföra 
utvärderingarna, och säkerställa att 
förfaranden finns för att framställa och 
samla in de uppgifter som krävs för 
utvärderingarna, inklusive uppgifter 
rörande allmänna och, där så är lämpligt, 
programspecifika indikatorer.

2. Medlemsstaterna ska tillhandahålla de 
resurser som krävs för att genomföra 
utvärderingarna, och säkerställa att 
förfaranden finns för att framställa och 
samla in de uppgifter som krävs för 
utvärderingarna, inklusive uppgifter 
rörande allmänna och, där så är lämpligt, 
programspecifika indikatorer. Både 
utvärderingar och datainsamling ska vara 
stödberättigande enligt tekniska 
stödåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 1003
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 47 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utvärderingarna ska utföras av experter 
som fungerar fristående från de 
myndigheter som har ansvaret för 
genomförandet av programmet.
Kommissionen ska lämna vägledning om 
hur utvärderingarna ska utföras.

3. Utvärderingarna ska utföras av experter 
som fungerar fristående från de 
myndigheter som har ansvaret för 
genomförandet av programmet eller 
programmet för en makroregional 
utvecklingsfond.  Kommissionen ska 
lämna vägledning om hur utvärderingarna 
ska utföras.

Or. sk
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Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1004
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 47 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utvärderingarna ska utföras av experter 
som fungerar fristående från de 
myndigheter som har ansvaret för 
genomförandet av programmet. 
Kommissionen ska lämna vägledning om 
hur utvärderingarna ska utföras.

3. Utvärderingarna ska utföras av experter 
som fungerar fristående från de 
myndigheter som har ansvaret för 
genomförandet av programmet. 
Expertgrupper som utför utvärderingarna 
ska omfatta partner som delegerats genom 
öppna förfaranden och som respekteras 
och är oberoende av alla statliga enheter i 
medlemsstaten. Kommissionen ska lämna 
vägledning om hur utvärderingarna ska 
utföras.

Or. en

Ändringsförslag 1005
Richard Seeber

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 47 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Alla utvärderingar ska offentliggöras i 
sin helhet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1006
Tamás Deutsch
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Förslag till förordning
Del 2 – artikel 47 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Alla utvärderingar ska offentliggöras i 
sin helhet.

4. Slutrapporten om alla utvärderingar ska 
offentliggöras i sin helhet.

Or. en

Ändringsförslag 1007
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 48 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska genomföra 
förhandsutvärderingar för att förbättra 
kvaliteten på utformningen av varje 
program.

1. Medlemsstaterna eller en grupp 
medlemsstater som etablerat en 
makroregional utvecklingsfond ska 
genomföra förhandsutvärderingar för att 
förbättra kvaliteten på utformningen av 
varje program eller program för en 
makroregional utvecklingsfond.

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1008
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 48 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den myndighet som är ansvarig för 
utarbetandet av programmen ska ansvara 
för förhandsutvärderingarnas 
genomförande. De ska lämnas in till 

2. Den myndighet som är ansvarig för 
utarbetandet av programmen eller program 
för makroregionala utvecklingsfonder ska 
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kommissionen samtidigt som programmet 
och ska åtföljas av en sammanfattning. De 
fondspecifika bestämmelserna får innehålla 
tröskelvärden under vilka 
förhandsutvärderingen kan kombineras 
med utvärderingen för ett annat program.

ansvara för förhandsutvärderingarnas 
genomförande. De ska lämnas in till 
kommissionen samtidigt som programmet 
eller programmet för en makroregional 
utvecklingsfond och ska åtföljas av en 
sammanfattning. De fondspecifika 
bestämmelserna får innehålla tröskelvärden 
under vilka förhandsutvärderingen kan 
kombineras med utvärderingen för ett 
annat program eller program för en 
makroregional utvecklingsfond.

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1009
Richard Seeber

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 48 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den myndighet som är ansvarig för 
utarbetandet av programmen ska ansvara 
för förhandsutvärderingarnas 
genomförande. De ska lämnas in till 
kommissionen samtidigt som programmet 
och ska åtföljas av en sammanfattning. De 
fondspecifika bestämmelserna får innehålla 
tröskelvärden under vilka 
förhandsutvärderingen kan kombineras 
med utvärderingen för ett annat program.

2. Den myndighet som är ansvarig för 
utarbetandet av programmen ska ansvara 
för förhandsutvärderingarnas 
genomförande. De ska lämnas in till 
kommissionen samtidigt som programmet 
och ska åtföljas av en sammanfattning. De 
fondspecifika bestämmelserna får innehålla 
tröskelvärden under vilka 
förhandsutvärderingarna kan kombineras 
med utvärderingen för program med ett 
EU-bidrag som är lägre än 150 miljoner 
euro var för sig.

Or. en

Ändringsförslag 1010
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Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 48 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) hur väl programmet bidrar till unionens 
strategi för smart och hållbar utveckling för 
alla, i förhållande till de utvalda tematiska 
målen och prioriterade områdena och med 
utgångspunkt i nationella och regionala 
behov,

a) hur väl programmet bidrar till unionens 
mål med avseende på sammanhållning 
och unionens strategi för smart och hållbar 
utveckling för alla, i förhållande till de 
utvalda tematiska målen och prioriterade 
områdena och med utgångspunkt i 
nationella och regionala behov,

Or. fr

Ändringsförslag 1011
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 48 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) hur väl programmet bidrar till unionens 
strategi för smart och hållbar utveckling för 
alla, i förhållande till de utvalda tematiska 
målen och prioriterade områdena och med 
utgångspunkt i nationella och regionala
behov,

(a) hur väl programmet bidrar till unionens 
strategi för smart och hållbar utveckling för 
alla, i förhållande till de utvalda tematiska 
målen, de övergripande principer som 
fastställs i artiklarna 6, 7 och 8 i denna 
förordning och prioriterade områdena och 
med utgångspunkt i nationella och 
regionala behov,

Or. en

Ändringsförslag 1012
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 48 – punkt 3- led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) om fördelningen av budgetmedel 
överensstämmer med programmets mål,

(c) om fördelningen av budgetmedel 
överensstämmer med programmets mål 
eller målet för programmet för en 
makroregional utvecklingsfond,

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1013
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 48 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) om de utvalda tematiska målen, 
prioriteringarna och motsvarande mål i 
programmen överensstämmer med den 
gemensamma strategiska ramen, 
partnerskapsavtalet och de landsspecifika 
rekommendationerna i enlighet med 
artikel 121.2 i fördraget och rådets 
rekommendationer som antagits enligt 
artikel 148.4 i fördraget,

d) om de utvalda tematiska målen, 
prioriteringarna och motsvarande mål i 
programmen överensstämmer med den 
gemensamma strategiska ramen och 
partnerskapsavtalet;

Or. fr

Ändringsförslag 1014
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 48 – punkt 3 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) om de utvalda tematiska målen, 
prioriteringarna och motsvarande mål i 
programmen överensstämmer med den 
gemensamma strategiska ramen, 
partnerskapsavtalet och de landsspecifika 
rekommendationerna i enlighet med 
artikel 121.2 i fördraget och rådets 
rekommendationer som antagits enligt 
artikel 148.4 i fördraget,

(d) om de utvalda tematiska målen, 
prioriteringarna och motsvarande mål i 
programmen och de övergripande 
principerna som fastställs i artiklarna 6, 7 
och 8 i denna förordning överensstämmer 
med den gemensamma strategiska ramen, 
partnerskapsavtalet och de landsspecifika 
rekommendationerna i enlighet med 
artikel 121.2 i fördraget och rådets 
rekommendationer som antagits enligt 
artikel 148.4 i fördraget,

Or. en

Ändringsförslag 1015
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 48 – punkt 3- led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) om de utvalda tematiska målen, 
prioriteringarna och motsvarande mål i 
programmen överensstämmer med den 
gemensamma strategiska ramen, 
partnerskapsavtalet och de landsspecifika 
rekommendationerna i enlighet med 
artikel 121.2 i fördraget och rådets 
rekommendationer som antagits enligt
artikel 148.4 i fördraget,

(d) om de utvalda tematiska målen, 
prioriteringarna och motsvarande mål i 
programmen eller programmen för 
makroregionala utvecklingsfonder 
överensstämmer med den gemensamma 
strategiska ramen, partnerskapsavtalet och 
de landsspecifika rekommendationerna i 
enlighet med artikel 121.2 i fördraget och 
rådets rekommendationer som antagits 
enligt artikel 148.4 i fördraget,

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1016
Monika Smolková, Anna Záborská
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Förslag till förordning
Del 2 – artikel 48 – punkt 3- led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) hur relevanta och tydliga de föreslagna 
programindikatorerna är,

(e) hur relevanta och tydliga de föreslagna 
indikatorerna för program eller program 
för makroregionala utvecklingsfonder är,

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1017
Richard Seeber

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 48 – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) hur väl personalen och den 
administrativa kapaciteten har anpassats 
till förvaltningen av programmet,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1018
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 48 – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) hur väl personalen och den 
administrativa kapaciteten har anpassats till 
förvaltningen av programmet,

(i) hur väl personalen och den 
administrativa kapaciteten har anpassats till 
förvaltningen av programmet med en 
utvärdering av deras kompetens när det 
gäller projekt- och programförvaltning,
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Or. en

Ändringsförslag 1019
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 48 – punkt 3- led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) hur väl personalen och den 
administrativa kapaciteten har anpassats till 
förvaltningen av programmet,

(i) hur väl personalen och den 
administrativa kapaciteten har anpassats till 
förvaltningen av programmet eller 
programmet för en makroregional 
utvecklingsfond,

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1020
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 48 – punkt 3- led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) hur lämpliga förfarandena är för 
övervakning av programmet och för att 
samla in de uppgifter som krävs för 
utvärderingarna,

(j) hur lämpliga förfarandena är för 
övervakning av programmet eller 
programmet för en makroregional 
utvecklingsfond och för att samla in de 
uppgifter som krävs för utvärderingarna,

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.



PE491.054v01-00 122/162 AM\903903SV.doc

SV

Ändringsförslag 1021
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 48 – punkt 3 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(l) hur lämpliga de planerade åtgärderna är 
för att främja jämställdhet mellan män och 
kvinnor och förhindra diskriminering, och

(l) hur lämpliga de planerade åtgärderna är 
för att främja jämställdhet mellan män och 
kvinnor och förhindra diskriminering, 
inbegripet åtgärder för att avlägsna 
hinder mot tillgänglighet för personer 
med funktionshinder, och

Or. en

Ändringsförslag 1022
María Irigoyen Pérez

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 48 – punkt 14 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) hur lämpliga de planerade åtgärderna är 
för att främja jämställdhet mellan män och 
kvinnor och förhindra diskriminering, och

l) hur lämpliga de planerade åtgärderna är 
för att garantera verklig och faktisk
jämställdhet mellan män och kvinnor och 
bekämpa diskriminering, och

Or. es

Motivering

Man bör överväga att garantera lika möjligheter för kvinnor och män och kampen mot 
diskriminering.

Ändringsförslag 1023
Richard Seeber

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 48 – punkt 3 – led l



AM\903903SV.doc 123/162 PE491.054v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(l) hur lämpliga de planerade åtgärderna är 
för att främja jämställdhet mellan män och 
kvinnor och förhindra diskriminering, och

(l) hur lämpliga de planerade åtgärderna är 
för att främja jämställdhet mellan män och 
kvinnor och förhindra diskriminering, där 
detta är lämpligt, och

Or. en

Ändringsförslag 1024
Catherine Bearder

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 48 – punkt 3 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(m) hur lämpliga de planerade åtgärderna 
är för att främja hållbar utveckling.

(m) hur lämpliga de planerade åtgärderna 
är för att främja hållbar utveckling, 
inbegripet kvantifierade nettoeffekter på 
klimatförändringen.

Or. en

Ändringsförslag 1025
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 48 – punkt 3 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(m) hur lämpliga de planerade åtgärderna 
är för att främja hållbar utveckling.

(m) hur lämpliga de planerade åtgärderna 
är för att främja hållbar utveckling och 
förhindrandet av ytterligare framtida 
externa kostnader för det europeiska 
samhället i enlighet med artikel 8 i denna 
förordning.

Or. en
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Ändringsförslag 1026
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 48 – punkt 3 – led m – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) åtgärder som vidtas för att involvera 
partner som anges i artikel 5, däribland 
ekonomiska och sociala partner, såväl 
som åtgärder som syftar till att förenkla 
de administrativa förfarandena,

Or. en

Ändringsförslag 1027
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 48 – punkt 3 – led m – led ma (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ma) om de planerade eller vidtagna 
åtgärderna är lämpliga för att involvera 
de partner som avses i artikel 5 i
utarbetandet, genomförandet, 
utvärderingen och övervakningen av 
partnerskapsavtalet och programmen.

Or. en

Ändringsförslag 1028
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 48 – punkt 3 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om programmet uppfyller sitt syfte i 
enlighet med internationella standarder 
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för bedömningskriterier för projekt- och 
programförvaltning.

Or. en

Ändringsförslag 1029
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 48 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Förhandsutvärderingen ska, där så är 
lämpligt, omfatta de krav för strategisk 
miljöbedömning som fastställts i 
genomförandet av rådets och 
Europaparlamentets direktiv 2001/42/EG 
av den 27 juni 2001 om bedömning av 
vissa planers och programs miljöpåverkan.

4. Förhandsutvärderingen ska, där så är 
lämpligt, omfatta de krav för strategisk 
miljöbedömning som fastställts i 
genomförandet av rådets och 
Europaparlamentets direktiv 2001/42/EG 
av den 27 juni 2001 om bedömning av 
vissa planers och programs 
miljöpåverkan34 och ska inbegripa en 
bedömning av programmens påverkan på 
klimatförändringen.

Or. en

Ändringsförslag 1030
Vasilica Viorica Dăncilă, Catherine Bearder

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 48 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Förhandsutvärderingen ska, där så är 
lämpligt, omfatta de krav för strategisk 
miljöbedömning som fastställts i 
genomförandet av rådets och 
Europaparlamentets direktiv 2001/42/EG 
av den 27 juni 2001 om bedömning av 
vissa planers och programs miljöpåverkan.

4. Förhandsutvärderingen ska, där så är 
lämpligt, omfatta de krav för strategisk 
miljöbedömning som fastställts i 
genomförandet av rådets och 
Europaparlamentets direktiv 2001/42/EG 
av den 27 juni 2001 om bedömning av 
vissa planers och programs miljöpåverkan,
inbegripet konsekvensbedömningar av 
programmens påverkan på den biologiska 
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mångfalden och klimatförändringen.

Or. en

Motivering

I syfte att säkra integreringen av hållbar utveckling i programmen, vilket krävs enligt 
artikel 8, måste förhandsutvärderingarna av de föreslagna programmen bedöma alla 
relevanta miljöaspekter, särskilt klimatförändringen och den biologiska mångfalden. Detta är 
särskilt viktigt för att uppnå EU:s mål senast 2020 inom båda områden och undvika 
kontraproduktiva program.

Ändringsförslag 1031
Richard Seeber

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 49 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En plan för utvärdering ska upprättas av 
förvaltningsmyndigheten för varje 
program och lämnas in enligt de 
fondspecifika reglerna.

1. En plan för utvärdering ska upprättas för 
varje program och lämnas in enligt de 
fondspecifika reglerna.

Or. en

Ändringsförslag 1032
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 49 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Under programperioden ska 
förvaltningsmyndigheterna genomföra 
utvärderingarna, inklusive utvärderingar av 
effektivitet och verkan för varje program
med utgångspunkt i utvärderingsplanen.
Åtminstone en gång under programperioden 
ska man med hjälp av en utvärdering 
bedöma hur stödet från GSR-fonderna har 
medverkat till målen för varje prioriterat 

3. Under programperioden ska 
förvaltningsmyndigheterna genomföra 
utvärderingarna, inklusive utvärderingar av 
effektivitet och verkan för varje program
eller program för en makroregional 
utvecklingsfond med utgångspunkt i 
utvärderingsplanen. Åtminstone en gång 
under programperioden ska man med hjälp 
av en utvärdering bedöma hur stödet från 
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område. Alla utvärderingar ska granskas av 
övervakningskommittén och sändas till 
kommissionen.

GSR-fonderna har medverkat till målen för 
varje prioriterat område. Alla utvärderingar 
ska granskas av övervakningskommittén 
och sändas till kommissionen.

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1033
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 49 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. In linje med slutsatserna från den 
utvärdering som avses i punkt 3, ska 
förvaltningsmyndigheterna göra de 
förändringar och förbättringar som krävs 
avseende programmets mekanismer och 
förfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 1034
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 49 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får på eget initiativ 
genomföra utvärderingar av program.

4. Kommissionen får på eget initiativ 
genomföra utvärderingar av program eller 
program för makroregionala 
utvecklingsfonder.

Or. sk
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Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1035
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 50 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utvärderingar i efterhand ska genomföras
av kommissionen eller medlemsstaterna i 
nära samarbete. Utvärderingarna i 
efterhand ska avse GSR-fondernas verkan 
och resurseffektivitet samt deras bidrag till 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla i enlighet med de särskilda 
kraven i de fondspecifika bestämmelserna. 
Utvärderingarna i efterhand ska vara 
slutförda senast den 31 december 2023.

Utvärderingar i efterhand ska genomföras 
av kommissionen eller medlemsstaterna i 
nära samarbete. Utvärderingarna i 
efterhand ska avse GSR-fondernas verkan 
och resurseffektivitet samt deras bidrag till 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla i enlighet med målen för 
flaggskeppsinitiativen i EU:s strategi för 
smart, hållbar och inkluderande tillväxt 
och de särskilda kraven i de fondspecifika 
bestämmelserna. Utvärderingarna i 
efterhand ska vara slutförda senast den 
31 december 2023.

Or. en

Ändringsförslag 1036
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 50 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utvärderingar i efterhand ska genomföras 
av kommissionen eller medlemsstaterna i 
nära samarbete. Utvärderingarna i 
efterhand ska avse GSR-fondernas verkan 
och resurseffektivitet samt deras bidrag till 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla i enlighet med de särskilda 

Utvärderingar i efterhand ska genomföras 
av kommissionen eller medlemsstaterna 
eller den grupp medlemsstater som har 
etablerat en makroregional 
utvecklingsfond i nära samarbete.
Utvärderingarna i efterhand ska avse GSR-
fondernas verkan och resurseffektivitet 
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kraven i de fondspecifika bestämmelserna.
Utvärderingarna i efterhand ska vara 
slutförda senast den 31 december 2023.

samt deras bidrag till unionens strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla i enlighet 
med de särskilda kraven i de fondspecifika 
bestämmelserna. Utvärderingarna i 
efterhand ska vara slutförda senast den 
31 december 2023.

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1037
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 50 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utvärderingar i efterhand ska genomföras 
av kommissionen eller medlemsstaterna i 
nära samarbete. Utvärderingarna i 
efterhand ska avse GSR-fondernas verkan 
och resurseffektivitet samt deras bidrag till 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla i enlighet med de särskilda 
kraven i de fondspecifika bestämmelserna. 
Utvärderingarna i efterhand ska vara 
slutförda senast den 31 december 2023.

Utvärderingar i efterhand ska genomföras 
av kommissionen eller medlemsstaterna i 
nära samarbete. Utvärderingarna i 
efterhand ska avse GSR-fondernas verkan 
och resurseffektivitet samt deras bidrag till 
att uppfylla de regionala och lokala 
behoven i enlighet med de särskilda kraven 
i de fondspecifika bestämmelserna. 
Utvärderingarna i efterhand ska innehålla 
en bedömning av möjliga begränsningar 
för genomförandet av GSR-
fondprogrammen. Utvärderingarna i 
efterhand ska vara slutförda senast den 
31 december 2023.

Or. en

Ändringsförslag 1038
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 51 – punkt 1- punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

På kommissionens initiativ eller på dess 
vägnar får GSR-fonderna stödja de åtgärder
när det gäller förberedelser, övervakning, 
administrativt och tekniskt stöd, 
utvärdering, revision och kontroll som 
krävs för genomförandet av den här 
förordningen.

På kommissionens initiativ eller på dess 
vägnar får GSR-fonderna stödja de 
åtgärder när det gäller förberedelser, 
övervakning, administrativt och tekniskt 
stöd, utvärdering, revision, kontroll och 
bidragssystem för att stödja 
konkurrenskraft och sysselsättning som 
krävs för genomförandet av den här 
förordningen.

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen. 
Enligt Europiska rådet den 30 januari 2012, måste unionen och medlemsstaterna 
modernisera sina ekonomier och stärka konkurrenskrafter för att säkra hållbar tillväxt. 
Unionen och medlemsstaterna måste tillämpa ett enhetligt och heltäckande sätt som 
kombinerar intelligenta investeringar som upprätthåller budgetmässig konsolidering och 
strukturåtgärder för vidare tillväxt och sysselsättning.

Ändringsförslag 1039
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 51 – punkt 1 – stycke 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Åtgärder för att sprida information, 
stödja nätverksarbete, utföra 
kommunikationsinsatser, öka 
medvetenheten och främja samarbete och 
erfarenhetsutbyte, även med tredjeländer. 
För att göra kommunikationen med den 
breda allmänheten effektivare och stärka 
synergieffekterna mellan de 
kommunikationsåtgärder som vidtas på 
kommissionens initiativ, ska de 
budgetmedel som anslås för 
kommunikationsåtgärder i enlighet med 
den här förordningen också bidra till att 

(f) Åtgärder för att sprida information, 
stödja nätverksarbete, utföra 
kommunikationsinsatser, öka 
medvetenheten och främja samarbete och 
erfarenhetsutbyte, även med icke-statliga 
organisationer, inbegripet med 
tredjeländer. För att göra kommunikationen 
med den breda allmänheten effektivare och 
stärka synergieffekterna mellan de 
kommunikationsåtgärder som vidtas på 
kommissionens initiativ, ska de 
budgetmedel som anslås för 
kommunikationsåtgärder i enlighet med 
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spridning av information om Europeiska 
unionens politiska prioriteringar i den mån 
de berör de allmänna målen i den här 
förordningen.

den här förordningen också bidra till att 
täcka spridning av information om 
Europeiska unionens politiska 
prioriteringar under förutsättning att dessa
berör de allmänna målen i den här 
förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 1040
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 51 – punkt 1 – stycke 2 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) Inrättande av nationella och 
regionala system för uppgörelse i godo av 
tvister som härrör från olika tolkningar 
av texter, konflikter som har att göra med 
revisioner, kontroller och 
betalningsvillkor, i allmänhet, alla 
åtgärder som härrör från 
meningsskiljaktigheter mellan 
stödmottagarna.

Or. en

Ändringsförslag 1041
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 51 – punkt 1 – stycke 2 – led j – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Information såväl som inledande och 
fortlöpande utbildning av partner och 
stödmottagare/projektförvaltare och 
projekthandläggare som nämns i 
artikel 5.

Or. en
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Ändringsförslag 1042
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 51 – punkt 1 – stycke 2 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) Rekommendationen för och 
tillhandahållandet av projekt- och 
programförvaltningsutbildning för att 
stärka administrativ 
kapacitetsuppbyggnad.

Or. en

Ändringsförslag 1043
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 51 – punkt 1- punkt 2 – del ja (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) Bidragssystem för att stödja 
konkurrenskraft och sysselsättning 
genomförd enligt makroregionala 
utvecklingsfonder och gällande hela 
perioden för genomförandet av 
makroregionala projekt inom de 
prioriteringar som finns i programmen 
för de makroregionala 
utvecklingsfonderna.

Or. sk

Motivering

Taking into account the amendments on the innovation part of the common strategic 
framework. In accordance with the European Council of 30 January 2012, the Union and the 
Member States should modernise their economies and enhance competitiveness in order to 
ensure sustainable growth. The Union and the Member States should apply a consistent and 
comprehensive approach that combines intelligent investment maintaining fiscal 
consolidation and structural measures for future growth and employment. Past experience 



AM\903903SV.doc 133/162 PE491.054v01-00

SV

shows that real growth and employment can only be achieved on specific content. In the case 
of macro-regional development funds, specific content means specific macro-regional 
projects implemented within the priorities of the macro-regional development funds.

Ändringsförslag 1044
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 51 – punkt 1 – stycke 2 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) Hjälp till tematiska 
paraplyorganisationer och icke-statliga 
organisationer, näringslivets och 
arbetsmarknadens organisationer och 
nätverk och föreningar som företräder 
lokala och regionala myndigheter, på EU-
nivå som arbetar med 
sammanhållningspolitik, för att stödja 
nätverksskapandet med nationella och 
regionala partner i 
övervakningskommittén och för att stödja 
en strukturerad dialog mellan dem och 
med kommissionen. Hjälpen kan 
dessutom omfatta främjandet av 
diskussioner och av samarbete mellan 
partner som arbetar med särskilda 
tematiska frågor i befintliga och nya 
tematiska nätverk.

Or. en

Ändringsförslag 1045
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 51 – punkt 1 – stycke 2 – led jb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(jb) Hjälp för att stödja diskussioner och 
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samarbete i befintliga och nya tematiska 
nätverk bestående av lokala 
aktionsgrupper som avses i artikel 30 i 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 1046
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 52 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På initiativ av en medlemsstat får GSR-
fonderna stödja insatser för förberedelser, 
förvaltning, övervakning, utvärdering, 
information och kommunikation, 
nätverksarbete, beslut om klagomål samt 
kontroll och revision. GSR-fonderna får 
användas av medlemsstaterna för insatser 
för att minska den administrativa bördan 
för stödmottagarna, inklusive system för 
elektroniskt datautbyte, och insatser för att 
öka kapaciteten hos medlemsstaternas 
myndigheter och stödmottagarna när det 
gäller förvaltning och användning av GSR-
fonderna. Dessa insatser kan gälla både 
tidigare och senare programperioder.

1. På initiativ av en medlemsstat får GSR-
fonderna stödja insatser för förberedelser, 
förvaltning, övervakning, utvärdering, 
information och kommunikation, 
nätverksarbete, beslut om klagomål samt 
kontroll och revision. GSR-fonderna får 
användas av medlemsstaterna för insatser 
för att minska den administrativa bördan 
för stödmottagarna, inklusive system för 
elektroniskt datautbyte, och insatser för att 
öka kapaciteten hos medlemsstaternas 
myndigheter, partner enligt artikel 5, i 
synnerhet näringslivets och 
arbetsmarknadens organisationer och 
stödmottagarna när det gäller förvaltning 
och användning av GSR-fonderna.

Or. en

Ändringsförslag 1047
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 52 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På initiativ av en medlemsstat får GSR-
fonderna stödja insatser för förberedelser, 

1. På initiativ av en medlemsstat får GSR-
fonderna stödja insatser för förberedelser, 
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förvaltning, övervakning, utvärdering, 
information och kommunikation, 
nätverksarbete, beslut om klagomål samt
kontroll och revision. GSR-fonderna får 
användas av medlemsstaterna för insatser
för att minska den administrativa bördan 
för stödmottagarna, inklusive system för 
elektroniskt datautbyte, och insatser för att 
öka kapaciteten hos medlemsstaternas
myndigheter och stödmottagarna när det 
gäller förvaltning och användning av GSR-
fonderna. Dessa insatser kan gälla både 
tidigare och senare programperioder.

förvaltning, övervakning, utvärdering, 
information och kommunikation, 
nätverksarbete, beslut om klagomål, 
kontroll, revision och bidragssystem för att 
stödja konkurrenskraft och sysselsättning. 
GSR-fonderna får användas av 
medlemsstaterna för insatser för att minska 
den administrativa bördan för 
stödmottagarna, inklusive system för 
elektroniskt datautbyte, och insatser för att 
öka kapaciteten hos medlemsstaternas 
myndigheter eller myndigheterna i en 
grupp medlemsstater som har etablerat en 
makroregional utvecklingsfond och 
stödmottagarna när det gäller förvaltning 
och användning av GSR-fonderna. Dessa 
insatser kan gälla både tidigare och senare 
programperioder.

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1048
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 52 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På initiativ av en medlemsstat får GSR-
fonderna stödja insatser för förberedelser, 
förvaltning, övervakning, utvärdering, 
information och kommunikation, 
nätverksarbete, beslut om klagomål samt 
kontroll och revision. GSR-fonderna får 
användas av medlemsstaterna för insatser 
för att minska den administrativa bördan 
för stödmottagarna, inklusive system för 
elektroniskt datautbyte, och insatser för att 

1. På initiativ av en medlemsstat får GSR-
fonderna stödja insatser för förberedelser, 
förvaltning, övervakning, utvärdering, 
information och kommunikation, 
nätverksarbete, beslut om klagomål samt 
kontroll och revision. GSR-fonderna får 
användas av medlemsstaterna för insatser 
för att minska den administrativa bördan 
för stödmottagarna, inklusive system för 
elektroniskt datautbyte, och insatser för att 
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öka kapaciteten hos medlemsstaternas 
myndigheter och stödmottagarna när det 
gäller förvaltning och användning av GSR-
fonderna. Dessa insatser kan gälla både 
tidigare och senare programperioder.

öka kapaciteten hos medlemsstaternas 
myndigheter, hos de regionala eller lokala 
myndigheterna, och stödmottagarna när 
det gäller förvaltning och användning av 
GSR-fonderna. Dessa insatser kan gälla 
både tidigare och senare programperioder.
Dessa åtgärder vidtas omedelbart av 
medlemsstaten för regioner som inträder 
åter i den Europiska unionen, så att de 
regionala och lokala myndigheterna kan 
snabbt klara av de invecklade europeiska 
fonderna förbundna med denna 
förordning.

Or. fr

Ändringsförslag 1049
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 52 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På initiativ av en medlemsstat får GSR-
fonderna stödja insatser för förberedelser, 
förvaltning, övervakning, utvärdering, 
information och kommunikation, 
nätverksarbete, beslut om klagomål samt 
kontroll och revision. GSR-fonderna får 
användas av medlemsstaterna för insatser 
för att minska den administrativa bördan 
för stödmottagarna, inklusive system för 
elektroniskt datautbyte, och insatser för att 
öka kapaciteten hos medlemsstaternas 
myndigheter och stödmottagarna när det 
gäller förvaltning och användning av GSR-
fonderna. Dessa insatser kan gälla både 
tidigare och senare programperioder.

1. På initiativ av en medlemsstat får GSR-
fonderna stödja insatser för förberedelser, 
förvaltning, övervakning, utvärdering, 
information och kommunikation, 
nätverksarbete, beslut om klagomål samt 
kontroll och revision. GSR-fonderna får 
användas av medlemsstaterna för insatser 
för att minska den administrativa bördan 
för stödmottagarna, inklusive system för 
elektroniskt datautbyte, och insatser för att 
öka kapaciteten hos medlemsstaternas 
myndigheter, partner som avses i artikel 5
och stödmottagarna när det gäller 
förvaltning och användning av GSR-
fonderna. Utbytet av synpunkter och bästa 
metoder mellan lokala aktionsgrupper 
som avses i artikel 30, ska dessutom 
främjas på nationell nivå. Dessa insatser 
kan gälla både tidigare och senare 
programperioder.
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Or. en

Ändringsförslag 1050
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 52 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På initiativ av en medlemsstat får GSR-
fonderna stödja insatser för förberedelser, 
förvaltning, övervakning, utvärdering, 
information och kommunikation, 
nätverksarbete, beslut om klagomål samt 
kontroll och revision. GSR-fonderna får 
användas av medlemsstaterna för insatser 
för att minska den administrativa bördan 
för stödmottagarna, inklusive system för 
elektroniskt datautbyte, och insatser för att 
öka kapaciteten hos medlemsstaternas 
myndigheter och stödmottagarna när det 
gäller förvaltning och användning av GSR-
fonderna. Dessa insatser kan gälla både 
tidigare och senare programperioder.

1. På initiativ av en medlemsstat får GSR-
fonderna stödja insatser för förberedelser, 
förvaltning, övervakning, utvärdering, 
information och kommunikation, 
nätverksarbete, beslut om klagomål samt 
kontroll och revision. GSR-fonderna får 
användas av medlemsstaterna för insatser 
för att minska den administrativa bördan 
för stödmottagarna, inklusive system för 
elektroniskt datautbyte, och insatser för att 
öka kapaciteten hos medlemsstaternas 
myndigheter, partner och stödmottagarna 
när det gäller förvaltning och användning 
av GSR-fonderna.

Or. en

Ändringsförslag 1051
László Surján

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 52 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På initiativ av en medlemsstat får GSR-
fonderna stödja insatser för förberedelser, 
förvaltning, övervakning, utvärdering, 
information och kommunikation, 
nätverksarbete, beslut om klagomål samt 
kontroll och revision. GSR-fonderna får 
användas av medlemsstaterna för insatser 
för att minska den administrativa bördan 

1. På initiativ av en medlemsstat får GSR-
fonderna stödja insatser för 
kapacitetsuppbyggnad, förberedelser, 
förvaltning, övervakning, utvärdering, 
information och kommunikation, 
nätverksarbete, beslut om klagomål samt 
kontroll och revision. GSR-fonderna får 
användas av medlemsstaterna för insatser 
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för stödmottagarna, inklusive system för 
elektroniskt datautbyte, och insatser för att 
öka kapaciteten hos medlemsstaternas 
myndigheter och stödmottagarna när det 
gäller förvaltning och användning av GSR-
fonderna. Dessa insatser kan gälla både 
tidigare och senare programperioder.

för att minska den administrativa bördan 
för stödmottagarna, inklusive system för 
elektroniskt datautbyte, och insatser för att 
öka kapaciteten hos medlemsstaternas 
myndigheter och stödmottagarna när det 
gäller förvaltning och användning av GSR-
fonderna. Dessa insatser kan gälla både 
tidigare och senare programperioder.

Or. en

Ändringsförslag 1052
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 52 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Varje medlemsstat ska se till att en 
lämplig nivå av tekniskt stöd i deras 
operativa program tilldelas partner som 
avses i artikel 5.1 a b och c i denna 
förordning, i syfte att underlätta för dessa 
partner att delta i utarbetandet och 
genomförandet av partnerskapsavtalen 
och i utarbetandet, genomförandet, 
övervakningen och utvärderingen av 
programmen.

Or. en

Ändringsförslag 1053
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 53 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tekniska stödåtgärder på kommissionens 
initiativ, eller på dess vägnar, kan 
finansieras till 100 %.

2. Tekniska stödåtgärder på 
kommissionens initiativ, eller på dess 
vägnar, samt makroregionala projekt 



AM\903903SV.doc 139/162 PE491.054v01-00

SV

genomförda enligt prioriteringar i 
program för makroregionala 
utvecklingsfonder som större projekt, på 
territoriet för minst fyra medlemsstater för 
den godkända makroregionala strategin, 
tillsamman med det tillämpade 
bidragssystemet för att främja 
konkurrenskraft och sysselsättning kan 
finansieras till 100 %.

Or. sk

Motivering

Taking into account the amendments on the innovation part of the common strategic 
framework. In accordance with the European Council of 30 January 2012, the Union and the 
Member States should modernise their economies and enhance competitiveness in order to 
ensure sustainable growth. The Union and the Member States should apply a consistent and 
comprehensive approach that combines intelligent investment maintaining fiscal 
consolidation and structural measures for future growth and employment. This amendment 
concerns the strategic objectives of the Union, which should be attained through 
transnational macro-regional cooperation in the implementation of macro-regional projects 
with the applied grant scheme to support competitiveness and employment. Because this case 
involves a combination of various strategic objectives of the Union, it is necessary to be able 
to finance macro-regional projects implemented under the priorities of programmes for 
macro-regional development funds as major projects, on the territory of at least four Member 
States of the approved macro-regional strategy, together with the applied grant scheme to 
promote competitiveness and employment, at the rate of 100 %.

Ändringsförslag 1054
László Surján

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 53 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tekniska stödåtgärder på 
kommissionens initiativ, eller på dess 
vägnar, kan finansieras till 100 %.

2. Tekniska stödåtgärder på 
kommissionens eller medlemsstatens 
initiativ, eller som genomförs på 
kommissionens vägnar, kan finansieras till 
100 %.

Or. en



PE491.054v01-00 140/162 AM\903903SV.doc

SV

Ändringsförslag 1055
Michael Theurer

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 53 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Där statlig samfinansiering krävs kan 
denna även ersättas av privata 
investerare.

Or. de

Ändringsförslag 1056
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 54 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Tillämpning av ett inkomstprocentsats 
enligt en schablonsats för den berörda 
typen av insats.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1057
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 54 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Beräkning av det aktuella värdet av 
nettointäkten av insatsen, med hänsyn till 
principen om den som förorenar ska betala 
och, där så är lämpligt, mot bakgrund av 
överväganden om skälighet kopplade till 
den berörda medlemsstatens relativa 
välstånd.

(b) Beräkning av det aktuella värdet av 
nettointäkten av insatsen, med hänsyn till 
internaliseringen av externa och 
miljömässiga kostnader för alla 
transportsätt och principen om den som 
förorenar ska betala och mot bakgrund av 
överväganden om skälighet kopplade till 
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den berörda medlemsstatens relativa 
välstånd.

Or. en

Ändringsförslag 1058
Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 54 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De stödberättigande utgifterna för insatsen 
som ska samfinansieras får inte överstiga 
det aktuella värdet av 
investeringskostnaderna minus det aktuella 
värdet av nettoinkomsten, fastställd enligt 
en av dessa metoder

De stödberättigande utgifterna för insatsen 
som ska samfinansieras får inte, med 
undantag för investeringar i hållbara och 
koldioxidsnåla transportnät, för vilka de 
stödberättigande utgifterna motsvarar det 
aktuella värdet av 
investeringskostnaderna, överstiga det 
aktuella värdet av investeringskostnaderna 
minus det aktuella värdet av 
nettoinkomsten, fastställd enligt en av 
dessa metoder

Or. de

Motivering

Vissa transportslag måste alltid generera inkomster, medan andra inte har detta tvång. En 
tillämpning av denna bestämmelse skulle leda till att samma EU-samfinansieringskvoter 
skulle ge upphov till en totalt högre EU-anslagsandel för sådana projekt som redan helt och 
hållet eller nästan helt och hållet har offentligt stöd, medan sådana projekt som genererar 
inkomster skulle få en jämförelsevis liten andel EU-medel.

Ändringsförslag 1059
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 54 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ha befogenhet att anta utgår
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delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 rörande definitionen av den 
schablonsats som avses i punkt a ovan.

Or. en

Ändringsförslag 1060
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 54 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 142 
rörande definitionen av den schablonsats 
som avses i punkt a ovan.

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 142 
rörande definitionen av den schablonsats 
som avses i led a ovan och den metod som 
avses i led b ovan.

Or. en

Motivering

Antagandet av metodologin är en allmän åtgärd som syftar till att komplettera vissa 
oväsentliga delar i den grundläggande rättsakten.

Ändringsförslag 1061
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 54 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska anta metoderna i 
punkt b ovan genom genomförandeakter i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 143.3.

utgår

Or. en
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Motivering

Antagandet av metodologin är en allmän åtgärd som syftar till att komplettera vissa 
oväsentliga delar i den grundläggande rättsakten.

Ändringsförslag 1062
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 54 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Punkterna 1 och 2 ska endast tillämpas 
på de insatser vars sammanlagda kostnader 
överstiger 1 000 000 euro.

3. Punkterna 1 och 2 ska endast tillämpas 
på de insatser vars sammanlagda 
stödberättigade kostnader överstiger 
1 000 000 euro.

Or. pt

Motivering

Det är bara rimligt att analysera inkomstgenererande projekt, allmänt kända som fondgap, 
när de stödberättigade investeringarna överskrider 1 000 000 euro och inte när den totala 
kostnader för arbetet (stödberättigade och icke-stödberättigade investeringar) överskrider 
denna summa. Syftet är att förenkla ansökningsförfarandet för mottagaren och säkra insyn i 
fördelningen av strukturfonder.

Ändringsförslag 1063
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 54 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Beträffande beräkningen av 
nettoinkomster i enlighet med 
punkterna 1 och 2 ska man inte beakta de 
ekonomiska transaktioner som sker 
mellan enheter som tillhör samma 
bokföringsmässiga konsolideringsområde, 
enligt det europeiska 
nationalräkenskapssystemets (ENS) 
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metod och tillämplig unionslagstiftning 
och nationell lagstiftning.

Or. es

Motivering

Beträffande beräkningen av inkomster bör man inte kalkylera med de inkomster som kommer 
från transaktioner som skett mellan enheter som tillhör samma bokföringsmässiga 
konsolideringsområde.

Ändringsförslag 1064
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 54 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Beträffande beräkningen av 
nettoinkomster ska man i enlighet med 
punkterna 1 och 2 i denna artikel undanta 
de ekonomiska transaktioner som sker 
mellan enheter som tillhör samma 
bokföringsmässiga konsolideringsområde, 
enligt det europeiska 
nationalräkenskapssystemets (ENS) 
metod och tillämplig unionslagstiftning 
och nationell lagstiftning.

Or. es

Ändringsförslag 1065
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 55 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stödberättigande för utgifter ska 
fastställas utifrån nationella bestämmelser, 
utom när särskilda bestämmelser har 
fastställts i eller på grundval av den här 
förordningen eller de fondspecifika 
bestämmelserna.

1. Stödberättigande för utgifter ska 
fastställas utifrån nationella bestämmelser, 
utom när särskilda bestämmelser har 
fastställts i eller på grundval av den här 
förordningen eller de fondspecifika 
bestämmelserna. Regler för 
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stödberättigade utgifter garanterar jämlik 
behandling av offentlig-privata 
partnerskapsprojekt och offentliga 
projekt.   

Or. en

Ändringsförslag 1066
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 55 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Stödberättigande för utgifter ska 
fastställas utifrån nationella bestämmelser, 
utom när särskilda bestämmelser har 
fastställts i eller på grundval av den här 
förordningen eller de fondspecifika 
bestämmelserna

(1) Stödberättigande för utgifter ska 
fastställas utifrån nationella bestämmelser
eller bestämmelser som avtalats av en 
grupp medlemsstater i avtalet om att 
genomföra en makroregional 
utvecklingsfond, utom när särskilda 
bestämmelser har fastställts i eller på 
grundval av den här förordningen eller de 
fondspecifika bestämmelserna

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1067
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 55 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stödberättigande för utgifter ska 
fastställas utifrån nationella bestämmelser, 
utom när särskilda bestämmelser har 
fastställts i eller på grundval av den här 
förordningen eller de fondspecifika 

1. Stödberättigande för utgifter ska 
fastställas utifrån nationella bestämmelser, 
med undantag av utgifter i samband med 
europeiska projekt för territoriellt 
samarbete och utom när särskilda 
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bestämmelserna. bestämmelser har fastställts i eller på 
grundval av den här förordningen eller de 
fondspecifika bestämmelserna.

Or. fr

Motivering

Det är avgörande att hitta en gemensam ordning så att de privata aktionsgrupperna i de olika 
medlemsstaterna inte berörs av snedvridningen av konkurrensen vid utformningen av 
programmen för territoriellt samarbete.

Ändringsförslag 1068
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 55 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Insatser ska inte väljas ut för stöd från 
GSR-fonderna om de fysiskt har avslutats 
eller fullt ut genomförts innan 
stödmottagaren lämnar in sin ansökan om 
stöd inom programmet till 
förvaltningsmyndigheten, oavsett om 
stödmottagaren har gjort alla 
utbetalningar eller inte.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1069
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 55 – punkt 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Insatser ska inte väljas ut för stöd från 
GSR-fonderna om de fysiskt har avslutats 
eller fullt ut genomförts innan 
stödmottagaren lämnar in sin ansökan om 
stöd inom programmet till 
förvaltningsmyndigheten, oavsett om 
stödmottagaren har gjort alla 

utgår
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utbetalningar eller inte.

Or. es

Ändringsförslag 1070
Richard Seeber

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 55 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Denna artikel ska inte gälla 
bestämmelserna om stödberättigande för 
tekniskt stöd på kommissionens initiativ i 
enlighet med artikel 51.

5. Denna artikel ska inte gälla 
bestämmelserna om stödberättigande för 
tekniskt stöd.

Or. en

Ändringsförslag 1071
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 55 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. En insats kan få stöd från en eller flera 
GSR-fonder och från andra 
unionsinstrument, förutsatt att den 
utgiftspost som tagits upp i ansökan om 
återbetalning från en av GSR-fonderna inte 
får stöd från någon annan fond eller något 
annat unionsinstrument eller stöd från 
samma fond inom ett annat program.

8. En insats kan få stöd från en eller flera 
GSR-fonder och från andra 
unionsinstrument, förutsatt att den 
utgiftspost som tagits upp i ansökan om 
återbetalning från en av GSR-fonderna inte 
får stöd från någon annan fond eller något 
annat unionsinstrument eller stöd från 
samma fond inom ett annat program eller 
program för en makroregional 
utvecklingsfond.

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1072
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Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 55 – punkt 8 –  led 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Stödet till en region måste återbetalas i 
sin helhet om stödmottagaren flyttar till 
en annan region, ett annat medlemsland
eller utanför EU; 

Or. en

Ändringsförslag 1073
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 55 – punkt 8 strecksats (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8strecksats. Kommissionen fastställer en 
specifik stödordning för att undvika all 
typ av snedvridning av konkurrens mellan 
aktionsgrupper för programmen 
beträffande europeiskt territoriellt 
samarbete.

Or. fr

Motivering

Det är avgörande att hitta en gemensam ordning så att de privata aktionsgrupperna i de olika 
medlemsstaterna inte berörs av snedvridningen av konkurrensen vid utformningen av 
programmen för territoriellt samarbete.

Ändringsförslag 1074
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 57 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Klumpsummor som inte överstiger (c) Klumpsummor som inte överstiger 200
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100 000 euro i offentligt stöd. 000 euro i offentligt stöd eller 7–10 % för 
grupperade projekt eller nätverksarbete.

Or. en

Ändringsförslag 1075
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 57 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Klumpsummor som inte överstiger 
100 000 euro i offentligt stöd.

c) Klumpsummor som inte överstiger 
100 000 euro i offentligt stöd genom 
unionen.

Or. de

Motivering

Här måste tydliggöras att det inte bara handlar om ”offentligt stöd” vid finansieringen, utan 
om medel från EU.

Ändringsförslag 1076
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 57 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Finansiering till schablonsats som 
bestäms genom tillämpning av ett
procentsats på en eller flera definierade 
kostnadskategorier.

d) Finansiering till schablonsats som 
bestäms genom tillämpning av en
procentsats på en eller flera definierade 
kostnadskategorier. Denna schablonsats 
omfattar även timersättning.

Or. de

Ändringsförslag 1077
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Förslag till förordning
Del 2 – artikel 57 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Av företag skall enbart små och 
medelstora företag vara stödberättigade.

Or. en

Ändringsförslag 1078
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 58 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En schablonsats på upp till 20 % av 
stödberättigande direkta kostnader 
beräknas på grundval av en rättvis och 
kontrollerbar beräkningsmetod eller en 
metod som tillämpas inom bidragssystem 
som finansieras helt och hållet av 
medlemsstaten för liknande typer av 
insatser och stödmottagare.

a) En schablonsats på upp till 30 % av 
stödberättigande direkta kostnader 
beräknas på grundval av en rättvis och 
kontrollerbar beräkningsmetod eller en 
metod som tillämpas inom bidragssystem 
som finansieras helt och hållet av 
medlemsstaten för liknande typer av 
insatser och stödmottagare.

Or. de

Ändringsförslag 1079
Peter Simon

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 58 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En schablonsats på upp till 20 % av 
stödberättigande direkta kostnader 
beräknas på grundval av en rättvis och 
kontrollerbar beräkningsmetod eller en 
metod som tillämpas inom bidragssystem 
som finansieras helt och hållet av 
medlemsstaten för liknande typer av 

a) En schablonsats på upp till 25 % av 
stödberättigande direkta kostnader 
beräknas på grundval av en rättvis och 
kontrollerbar beräkningsmetod eller en 
metod som tillämpas inom bidragssystem 
som finansieras helt och hållet av 
medlemsstaten för liknande typer av 
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insatser och stödmottagare. insatser och stödmottagare.

Or. de

Motivering

Schablonsatserna för indirekta kostnader bidrar till förenklad förvaltning. För att uppnå 
detta bör schablonsatserna höjas något i enlighet med lokala behov.

Ändringsförslag 1080
Anneli Jäätteenmäki

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 58 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En schablonsats på upp till 20 % av 
stödberättigande direkta kostnader beräknas 
på grundval av en rättvis och kontrollerbar 
beräkningsmetod eller en metod som 
tillämpas inom bidragssystem som 
finansieras helt och hållet av medlemsstaten
för liknande typer av insatser och 
stödmottagare.

(a) En schablonsats på upp till 25 % av 
stödberättigande direkta kostnader beräknas 
på grundval av en rättvis och kontrollerbar 
beräkningsmetod eller en metod som 
tillämpas inom bidragssystem som 
finansieras helt och hållet av medlemsstaten
för liknande typer av insatser och 
stödmottagare.

Or. en

Motivering

Procentsatserna för schablonsatserna bör höjas därför att de och andra slag av förenklade 
kostnader är ett av de viktigaste verktygen för att förenkla och rationalisera 
sammanhållningspolitikens arbete på fältet, t.ex. på den slutliga stödmottagarens nivå som 
små företag och utveckling av landsbygden.   

Ändringsförslag 1081
Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 58 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En schablonsats på upp till 20 % av 
stödberättigande direkta kostnader beräknas 
på grundval av en rättvis och kontrollerbar 
beräkningsmetod eller en metod som 
tillämpas inom bidragssystem som 

(a) En schablonsats på upp till 25 % av 
stödberättigande direkta kostnader beräknas 
på grundval av en rättvis och kontrollerbar 
beräkningsmetod eller en metod som 
tillämpas inom bidragssystem som 
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finansieras helt och hållet av medlemsstaten
för liknande typer av insatser och 
stödmottagare.

finansieras helt och hållet av medlemsstaten
för liknande typer av insatser och 
stödmottagare.

Or. en

Ändringsförslag 1082
Peter Simon

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 58 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) En schablonsats på upp till 15 % av 
stödberättigande direkta personalkostnader.

b) En schablonsats på upp till 20 % av 
stödberättigande direkta personalkostnader.

Or. de

Motivering

Schablonsatserna för indirekta kostnader bidrar till förenklad förvaltning. För att uppnå 
detta bör schablonsatserna höjas något i enlighet med lokala behov.

Ändringsförslag 1083
Anneli Jäätteenmäki

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 58 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En schablonsats på upp till 15 % av 
stödberättigande direkta personalkostnader.

(b) En schablonsats på upp till 20 % av 
stödberättigande direkta personalkostnader.

Or. en

Motivering

Procentsatserna för schablonsatserna bör höjas därför att de och andra slag av förenklade 
kostnader är ett av de viktigaste verktygen för att förenkla och rationalisera 
sammanhållningspolitikens arbete på fältet, t.ex. på den slutliga stödmottagarens nivå som 
små företag och utveckling av landsbygden.   

Ändringsförslag 1084
Joachim Zeller
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Förslag till förordning
Del 2 – artikel 58 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En schablonsats på upp till 15 % av 
stödberättigande direkta personalkostnader.

(b) En schablonsats på upp till 20 % av 
stödberättigande direkta personalkostnader.

Or. en

Ändringsförslag 1085
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 59 - punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Naturabidrag i form av arbete, varor, 
tjänster, mark och fastigheter för vilka det 
inte erlagts någon kontant betalning, 
verifierad genom fakturor eller handlingar 
med bevisvärde likvärdigt med fakturor, 
får vara stödberättigande förutsatt att GSR-
fondernas och programmets bestämmelser 
för stödberättigande tillåter detta och att 
följande krav uppfylls:

1. Naturabidrag i form av arbete, varor, 
tjänster, mark och fastigheter för vilka det 
inte erlagts någon kontant betalning, 
verifierad genom fakturor eller handlingar 
med bevisvärde likvärdigt med fakturor, 
får vara stödberättigande förutsatt att GSR-
fondernas, programmets och programmets 
för en makroregional utvecklingsfond
bestämmelser för stödberättigande tillåter 
detta och att följande krav uppfylls:

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1086
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 59 – punkt 2- led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Programmets regler för (a) Programmets eller programmet för en 
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stödberättigande tillåter det. makroregional fonds regler för 
stödberättigande tillåter det.

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1087
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 59 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Förvärv av obebyggd och bebyggd mark 
för ett belopp som överskrider 10 % av de 
totala stödberättigande utgifterna för 
insatsen i fråga. I väl motiverade 
undantagsfall kan en högre procentsats 
beviljas för miljöbevarande insatser.

b) Förvärv av bebyggd mark för ett belopp 
som överskrider 10 % av de totala 
stödberättigande utgifterna för insatsen i 
fråga. I väl motiverade undantagsfall kan 
en högre procentsats beviljas för 
miljöbevarande insatser.

Or. de

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att öppna för möjligheten att klassificera områden som ligger 
i träda som obegränsat stödberättigande. Därmed bör ingen övre gräns för de totala 
kostnaderna för stöd fastställas.

Ändringsförslag 1088
Peter Simon

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 59 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Förvärv av obebyggd och bebyggd mark 
för ett belopp som överskrider 10 % av de 
totala stödberättigande utgifterna för 
insatsen i fråga. I väl motiverade 

b) Förvärv av obebyggd och bebyggd mark 
för ett belopp som avseende marken 
överskrider 10 % av de totala 
stödberättigande utgifterna för insatsen i 
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undantagsfall kan en högre procentsats 
beviljas för miljöbevarande insatser.

fråga. I väl motiverade undantagsfall kan 
en högre procentsats beviljas för 
miljöbevarande insatser.

Or. de

Motivering

Tydliggörande formulering efter samråd med kommissionen, som specificerar kommissionens 
avsikt och den redan i nuläget gängse praxisen att denna bestämmelse endast gäller själva 
marken och inte stödbelopp till en bebyggelse som eventuellt befinner sig på denna.

Ändringsförslag 1089
Manfred Weber

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 59 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Förvärv av obebyggd och bebyggd mark 
för ett belopp som överskrider 10 % av de 
totala stödberättigande utgifterna för 
insatsen i fråga. I väl motiverade 
undantagsfall kan en högre procentsats 
beviljas för miljöbevarande insatser.

b) Förvärv av obebyggd och bebyggd mark 
för ett belopp som avseende mark utan 
byggnader överskrider 10 % av de totala 
stödberättigande utgifterna för insatsen i 
fråga. I väl motiverade undantagsfall kan 
en högre procentsats beviljas för 
miljöbevarande insatser.

Or. de

Motivering

Denna formulering måste preciseras så att det framgår att begränsningen till 10 % av de 
stödberättigande utgifterna endast avser mark utan bebyggelse (vilket fastställs genom ett 
värdeomdöme eller en liknande analys).

Ändringsförslag 1090
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning

Del 2 – artikel 59 – punkt 3 ‒ led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Återbetalningsbar mervärdesskatt. 
Mervärdesskatt ska emellertid vara 
stödberättigande i de fall den inte kan 
återbetalas enligt nationell lagstiftning för 
mervärdesskatt och betalas av en icke-
beskattningsbar person i den mening som 
avses i artikel 13.1 första stycket i direktiv 
2006/112/EG, förutsatt att sådana 
mervärdesskattebelopp inte hänför sig till 
tillhandahållandet av infrastruktur.

c) Återbetalningsbar mervärdesskatt. 
Mervärdesskatt ska emellertid vara 
stödberättigande i de fall den inte kan 
återbetalas enligt nationell lagstiftning för 
mervärdesskatt och betalas av en icke-
beskattningsbar person i den mening som 
avses i artikel 13.1 första stycket i direktiv 
2006/112/EG och när den för mottagarna 
av stödet utgör en verklig kostnad för 
genomförandet av projektet.

Or. it

Motivering

Mervärdesskatt är för vissa av mottagarna av de olika programmen en kostnad, precis som 
utgifterna till investeringar och specifika och allmänna kostnader. För vissa 
mottagargrupper, som varken har möjlighet att undantas från betalning av mervärdesskatt 
eller att betala skattebeloppet i ett senare skede, innebär dessa kostnader en gräns som gör 
att många möjliga sökanden låter bli att ansöka om stöd.

Ändringsförslag 1091
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 59 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Återbetalningsbar mervärdesskatt. 
Mervärdesskatt ska emellertid vara 
stödberättigande i de fall den inte kan 
återbetalas enligt nationell lagstiftning för 
mervärdesskatt och betalas av en icke-
beskattningsbar person i den mening som 
avses i artikel 13.1 första stycket i direktiv 
2006/112/EG, förutsatt att sådana 
mervärdesskattebelopp inte hänför sig till 
tillhandahållandet av infrastruktur.

c) Återbetalningsbar mervärdesskatt. 
Mervärdesskatt ska emellertid vara
stödberättigande i de fall den inte kan 
återbetalas enligt nationell lagstiftning för 
mervärdesskatt.

Or. de
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Ändringsförslag 1092
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 59 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Återbetalningsbar mervärdesskatt. 
Mervärdesskatt ska emellertid vara 
stödberättigande i de fall den inte kan 
återbetalas enligt nationell lagstiftning för 
mervärdesskatt och betalas av en icke-
beskattningsbar person i den mening som 
avses i artikel 13.1 första stycket i direktiv 
2006/112/EG, förutsatt att sådana 
mervärdesskattebelopp inte hänför sig till 
tillhandahållandet av infrastruktur.

(c) Återbetalningsbar mervärdesskatt. 
Mervärdesskatt ska emellertid vara 
stödberättigande i de fall den inte kan 
återbetalas enligt nationell lagstiftning för 
mervärdesskatt.

Or. en

Ändringsförslag 1093
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 59 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Återbetalningsbar mervärdesskatt. 
Mervärdesskatt ska emellertid vara 
stödberättigande i de fall den inte kan 
återbetalas enligt nationell lagstiftning för 
mervärdesskatt och betalas av en icke-
beskattningsbar person i den mening som 
avses i artikel 13.1 första stycket i direktiv 
2006/112/EG, förutsatt att sådana 
mervärdesskattebelopp inte hänför sig till 
tillhandahållandet av infrastruktur.

(c) Återbetalningsbar mervärdesskatt. 
Mervärdesskatt ska emellertid vara 
stödberättigande i de fall den inte kan 
återbetalas enligt nationell lagstiftning för 
mervärdesskatt.

Or. en

Ändringsförslag 1094
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 59 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Återbetalningsbar mervärdesskatt. 
Mervärdesskatt ska emellertid vara 
stödberättigande i de fall den inte kan 
återbetalas enligt nationell lagstiftning för 
mervärdesskatt och betalas av en icke-
beskattningsbar person i den mening som 
avses i artikel 13.1 första stycket i direktiv 
2006/112/EG, förutsatt att sådana 
mervärdesskattebelopp inte hänför sig till 
tillhandahållandet av infrastruktur.

(c) Återbetalningsbar mervärdesskatt. 
Mervärdesskatt ska emellertid vara 
stödberättigande i de fall den inte kan 
återbetalas enligt nationell lagstiftning för 
mervärdesskatt.

Or. en

Ändringsförslag 1095
Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 59 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Återbetalningsbar mervärdesskatt.
Mervärdesskatt ska emellertid vara 
stödberättigande i de fall den inte kan 
återbetalas enligt nationell lagstiftning för 
mervärdesskatt och betalas av en icke-
beskattningsbar person i den mening som 
avses i artikel 13.1 första stycket i direktiv 
2006/112/EG, förutsatt att sådana 
mervärdesskattebelopp inte hänför sig till 
tillhandahållandet av infrastruktur.

(c) Återbetalningsbar mervärdesskatt.

Or. en

Ändringsförslag 1096
Monika Smolková, Anna Záborská
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Förslag till förordning
Del 2 – artikel 60 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Insatser som får stöd genom GSR-
fonderna, med förbehåll för de undantag 
som avses i punkterna 2 och 3 och de 
fondspecifika bestämmelserna, ska vara 
belägna i det område som täcks av det 
program som de får stöd genom (nedan 
kallat programområdet).

1. Insatser som får stöd genom GSR-
fonderna, med förbehåll för de undantag 
som avses i punkterna 2 och 3 och de 
fondspecifika bestämmelserna, ska vara 
belägna i det område som täcks av det 
program som de får stöd genom (nedan 
kallat programområdet eller 
programområdet för en makroregional 
utvecklingsfond).

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1097
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 60 - punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förvaltningsmyndigheten får godta att 
en insats genomförs utanför 
programområdet men inom unionen, 
förutsatt att alla villkor nedan är uppfyllda:

2. Förvaltningsmyndigheten får godta att 
en insats genomförs utanför 
programområdet eller programområdet för 
en makroregional utvecklingsfond men 
inom unionen, förutsatt att alla villkor nedan 
är uppfyllda:

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1098
Monika Smolková, Anna Záborská
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Förslag till förordning
Del 2 – artikel 60 – punkt 2- led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Insatsen gagnar programområdet. (a) Insatsen gagnar programområdet eller 
programområdet för en makroregional 
utvecklingsfond.

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1099
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 60 – punkt 2- led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Det belopp som beviljats genom 
programmet till insatser belägna utanför 
programområdet överskrider inte 10 % av 
stödet från Eruf, Sammanhållningsfonden 
och Europeiska havs- och fiskerifonden på 
prioriteringsnivån, eller 3 % av stödet från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling på programnivån.

(b) Det belopp som beviljats genom 
programmet till insatser belägna utanför 
programområdet eller programområdet för 
en makroregional utvecklingsfond
överskrider inte 10 % av stödet från Eruf, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska 
havs- och fiskerifonden på 
prioriteringsnivån, eller 3 % av stödet från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling på programnivån 
eller programnivån för en makroregional 
utvecklingsfond.

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1100
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Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 60 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Det belopp som beviljats genom 
programmet till insatser belägna utanför
programområdet överskrider inte 10 % av 
stödet från Eruf, Sammanhållningsfonden 
och Europeiska havs- och fiskerifonden på 
prioriteringsnivån, eller 3 % av stödet från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling på programnivån.

(b) Det belopp som beviljats genom 
programmet till insatser belägna utanför 
programområdet överskrider inte 10 % av 
stödet från Eruf, Sammanhållningsfonden 
och Europeiska havs- och fiskerifonden på 
prioriteringsnivån, eller 5 % av stödet från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling på programnivån.

Or. en

Ändringsförslag 1101
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 60 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Det belopp som beviljats genom 
programmet till insatser belägna utanför 
programområdet överskrider inte 10 % av 
stödet från Eruf, Sammanhållningsfonden 
och Europeiska havs- och fiskerifonden på 
prioriteringsnivån, eller 3 % av stödet från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling på programnivån.

b) Det belopp som beviljats genom 
programmet till insatser belägna utanför 
programområdet är inte under 1 % men
överskrider inte 10 % av stödet från Eruf, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska 
havs- och fiskerifonden på 
prioriteringsnivån, eller 3 % av stödet från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling på programnivån.
Dessa belopp kan anslås för de två 
åtgärder som avses i artikel 87.2 (c) v) och 
vi).

Or. fr

Motivering

Parterna ska uppmuntras att investera en del av sitt anslag utanför sin programzon, till 
exempel, för gränsöverskridande, transnationell och mellanregional samarbetsverksamhet 



PE491.054v01-00 162/162 AM\903903SV.doc

SV

och för makroregional strategi och i havsområden för att faktiskt genomföra principen om 
territoriell sammanhållning.

Ändringsförslag 1102
Richard Seeber

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 60 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Övervakningskommittén har gett sitt 
samtycke till insatsen eller typerna av
insatser i fråga.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1103
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 60 – punkt 2- led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) De skyldigheter som myndigheterna för 
programmet har när det gäller förvaltning, 
kontroll och revision av insatsen uppfylls av 
de myndigheter som är ansvariga för det 
program genom vilket insatsen får stöd, eller 
så har dessa myndigheter slutit avtal med 
myndigheterna i det område där insatsen 
genomförs.

(d) De skyldigheter som myndigheterna för 
programmet eller programmet för en 
makroregional utvecklingsfond har när det 
gäller förvaltning, kontroll och revision av 
insatsen uppfylls av de myndigheter som är 
ansvariga för det program genom vilket 
insatsen får stöd, eller så har dessa 
myndigheter slutit avtal med myndigheterna 
i det område där insatsen genomförs.

Or. sk

Motivering

Med beaktande av ändringarna av innovationsdelen i den gemensamma strategiska ramen.


