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Ändringsförslag 1104
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 61 – punkt 1 – första stycket - inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En insats som omfattar investeringar i 
infrastruktur eller produktiva investeringar 
ska återbetala bidraget från GSR-fonderna 
om insatsen, inom fem år från 
slutbetalningen till stödmottagaren eller
inom den tidsfrist som föreskrivs i reglerna 
för statligt stöd, där så är tillämpligt, blir 
föremål för

En insats som omfattar investeringar i 
infrastruktur eller produktiva investeringar 
ska återbetala bidraget från GSR-fonderna 
om insatsen, inom tio år från 
slutbetalningen till stödmottagaren eller
inom den tidsfrist som föreskrivs i reglerna 
för statligt stöd, där så är tillämpligt, blir 
föremål för

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 1105
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 61 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En insats som omfattar investeringar i 
infrastruktur eller produktiva investeringar 
ska återbetala bidraget från GSR-fonderna 
om insatsen, inom fem år från 
slutbetalningen till stödmottagaren eller 
inom den tidsfrist som föreskrivs i reglerna 
för statligt stöd, där så är tillämpligt, blir 
föremål för

En insats som omfattar investeringar i 
infrastruktur eller produktiva investeringar 
ska återbetala bidraget från GSR-fonderna 
om insatsen, inom tio år från 
slutbetalningen till stödmottagaren eller 
inom den tidsfrist som föreskrivs i reglerna 
för statligt stöd, där så är tillämpligt, blir 
föremål för

Or. en
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Ändringsförslag 1106
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 61 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En insats som omfattar investeringar i 
infrastruktur eller produktiva investeringar 
ska återbetala bidraget från GSR-fonderna 
om insatsen, inom fem år från 
slutbetalningen till stödmottagaren eller
inom den tidsfrist som föreskrivs i reglerna 
för statligt stöd, där så är tillämpligt, blir 
föremål för

En insats som omfattar investeringar i 
infrastruktur eller produktiva investeringar, 
med undantag för om dessas brukstid har 
upphört och avregistrerats ur 
förteckningen efter att ha avskrivits i 
bokföringen i enlighet med gällande 
regler, ska återbetala bidraget från GSR-
fonderna om insatsen, inom fem år från 
slutbetalningen till stödmottagaren eller 
inom den tidsfrist som föreskrivs i reglerna 
för statligt stöd, där så är tillämpligt, blir 
föremål för

Or. es

Motivering

Vid vissa tillfällen understiger brukstiden insatsernas varkatighetsperiod på fem år, i 
synnerhet beträffande investeringar i FoU-utrustning. Följaktligen måste det införas ett 
undantag för dessa situationer.

Ändringsförslag 1107
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 61 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) en förändring av ägandeförhållandena 
för en infrastruktur som innebär att ett 
företag eller ett offentligt organ får en 
otillbörlig förmån, eller

b) en förändring av ägandeförhållandena 
för en infrastruktur som innebär att ett 
företag eller ett offentligt organ får en 
otillbörlig förmån, utom när 
exploateringen av eller 
ägandeförhållandena för infrastrukturer 
som medfinansierats med strukturfonder 
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överförs till en operatör inom ramen för 
ett konkurrerande köp- eller 
säljerbjudande som är förenligt med EU-
rätten, eller

Or. en

Ändringsförslag 1108
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Herbert Reul

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 61 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Vid bedömning av projekt 
för 25 miljoner EUR och mer bör 
kommissionen ha all nödvändig 
information för att kunna avgöra om 
fondernas finansiella bidrag skulle leda 
till allvarliga arbetsplatsförluster på 
befintliga geografiska platser i EU, i syfte 
att se till att gemenskapens finansiering 
inte främjar omlokaliseringar inom 
unionen. 

Or. de

Ändringsförslag 1109
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 61 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För insatser som får ESF-stöd och 
insatser som får stöd genom andra GSR-
fonder och som inte är investeringar i 
infrastruktur eller produktiva investeringar 
ska bidraget från fonden återbetalas endast 
om de är skyldiga att upprätthålla 
investeringarna enligt tillämpliga 

2. För insatser som får ESF-stöd och 
insatser som får stöd genom andra GSR-
fonder och som inte är investeringar i 
infrastruktur eller produktiva investeringar 
ska bidraget från fonden återbetalas endast 
om de är skyldiga att upprätthålla 
investeringarna enligt tillämpliga 
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bestämmelser om statligt stöd och om de 
berörs av ett upphörande eller en 
omlokalisering av en 
produktionsverksamhet inom den tidsfrist
som föreskrivs i de bestämmelserna.

bestämmelser om statligt stöd och om de 
berörs av ett upphörande eller en 
omlokalisering av en 
produktionsverksamhet inom tio år.

Or. en

Ändringsförslag 1110
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 61 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Punkterna 1 och 2 ska inte gälla bidrag 
till eller från finansieringsinstrument eller
en insats som berörs av ett upphörande av 
en produktionsverksamhet på grund av en 
konkurs där det inte rör sig om bedrägeri.

3. Punkterna 1 och 2 ska inte gälla en 
insats som berörs av ett upphörande av en 
produktionsverksamhet på grund av en 
konkurs där det inte rör sig om bedrägeri.

Or. en

Ändringsförslag 1111
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 61 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Punkterna 1 och 2 ska inte vara 
tillämpliga för de insatser som består i 
förvärv av lös egendom. Dessa ska 
avregistreras ur mottagarens förteckning 
så fort deras brukstid har upphört och 
avskrivas i bokföringen i enlighet med 
gällande regler.

Or. es
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Motivering

Se considera que para determinar la invariabilidad de las operaciones se debería tener en 
cuenta que, cuando se hacen inversiones en bienes muebles (por ejemplo, inversiones en 
equipamiento de I + D) los bienes adquiridos tienen una vida útil determinada, que en 
muchos casos puede ser inferior al período de invariabilidad de las operaciones que 
contempla el mencionado apartado 1 del artículo 61. Esto implica que el beneficiario de los 
fondos estructurales deba mantener, en su balance y físicamente en sus instalaciones, equipos 
que ya no son útiles, con el consiguiente perjuicio económico.

Ändringsförslag 1112
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 63 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaternas ansvar Medlemsstaternas ansvar och grupp av 
Medlemsstater som har upprättat en 
makro-regional utvecklingsfond

Or. sk

Motivering

Ta ändringsförslaget i övervägande för den innovativa delen av den gemensamma 
strategiramen.

Ändringsförslag 1113
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 63 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna skall uppfylla 
management-, kontroll- och revisionskrav 
och anta de resulterande ansvar som läggs i 
reglerna av delad management som det 
anges i Finansiella föreskrifter och 
specifika regler för fonden.  I 
överensstämmelse med principen och delad 
management, skall Medlemsstaterna ha 

1. Medlemsstater grupp av Medlemsstater 
och har upprättat en makro-regional 
utvecklingsfond, skall uppfylla 
management-, kontroll- och revisionskrav 
och anta de resulterande ansvar som läggs i 
reglerna av delad management som det 
anges i Finansiella föreskrifter och 
specifika regler för fonden. I 
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ansvaret och managementet och kontroll av 
program.

överensstämmelse med principen och delad 
management, skall Medlemsstaterna ha 
ansvaret och managementet och kontroll av 
program. En grupp av Medlemsstater som 
har upprättat en makro-regional 
utvecklingsfond har ansvaret för 
management och kontroll av programmet 
för makro-regional utvecklingsfond.

Or. sk

Motivering

Ta ändringsförslaget i övervägande för den innovativa delen av den gemensamma 
strategiramen.

Ändringsförslag 1114
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 63 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna skall försäkra om att 
deras management- och kontrollsystem för 
program är upprättade i överensstämmelse 
med åtgärder inom fondens specifika regler 
och att detta system funkar effektivt.

2. Medlemsstaterna eller 
Medlemsstaternas grupp som har 
upprättat en makro-regional 
utvecklingsfond skall försäkra om att deras 
management- och kontrollsystem för 
program är upprättade i överensstämmelse 
med åtgärder inom fondens specifika regler 
och att detta system funkar effektivt.

Or. sk

Motivering

Ta ändringsförslaget i övervägande för den innovativa delen av den gemensamma 
strategiramen.

Ändringsförslag 1115
Richard Seeber

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 63 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska inrätta och 
genomföra ett förfarande för oberoende 
undersökning av och beslut om klagomål 
rörande urval eller genomförande av de 
insatser som samfinansieras av GSR-
fonderna. Medlemsstaterna ska på 
begäran rapportera resultaten av sådana 
undersökningar till kommissionen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1116
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 63 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska inrätta och 
genomföra ett förfarande för oberoende 
undersökning av och beslut om klagomål 
rörande urval eller genomförande av de 
insatser som samfinansieras av GSR-
fonderna. Medlemsstaterna ska på begäran
rapportera resultaten av sådana 
undersökningar till kommissionen.

3. Medlemsstaterna ska inrätta och 
genomföra ett förfarande med likvärdig 
representation för båda sidor för 
förvaltningsmyndigheten och den 
organisation som representerar 
stödmottagaren, vilket garanterar en
oberoende undersökning av och beslut om 
klagomål rörande urval, utförande, 
kontroller och betalningar eller
genomförande av de insatser som 
samfinansieras av GSR-fonderna. 
Medlemsstaterna ska rapportera resultaten 
av sådana undersökningar och de 
föreslagna lösningarna till kommissionen i 
syfte att inrätta en informationsportal för 
förvaltningsmyndigheterna, 
stödmottagarna och de partner som åsyftas 
i artikel 5.

Or. en
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Ändringsförslag 1117
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 63 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna som upprättar och 
implementerar procedurer och oberoende 
undersökning och resolution av klagomål 
gällande val eller implementering av 
handlingar som delvis finansieras med 
CSF-fonder. Medlemsstaterna skall 
rapportera om resultat från dessa 
undersökningar till Kommissionen och de 
blir tillfrågade.

3. Medlemsstaterna eller Medlemstaternas 
grupp som har upprättat en makro-
regional utvecklingsfond som upprättar 
och implementerar procedurer och 
oberoende undersökning och resolution av 
klagomål gällande val eller implementering 
av handlingar som delvis finansieras med 
CSF-fonder. Medlemsstaterna eller 
Medlemsstaternas grupp som har 
upprättat en makro-regional 
utvecklingsfond skall rapportera om 
resultat från dessa undersökningar till 
Kommissionen och de blir tillfrågade.

Or. sk

Motivering

Ta ändringsförslaget i övervägande för den innovativa delen av den gemensamma 
strategiramen.

Ändringsförslag 1118
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 63 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. All officiellt utbyte av information 
mellan Medlemsstaterna och 
Kommissionen skall utföras med 
användning av elektroniskt 
datautbytessystem som upprättas i 
överensstämmelse med termer och villkor 
som anges av Kommissionen gällande 
implementering av handlingar.  Sådana 
implementeringshandlingar skall antas i 

4. All officiellt utbyte av information 
mellan Medlemsstaterna eller 
Medlemsstaternas grupp som har 
upprättat en makro-regional 
utvecklingsfond och Kommissionen skall 
utföras med användning av elektroniskt 
datautbytessystem som upprättas i 
överensstämmelse med termer och villkor 
som anges av Kommissionen gällande 
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samtycke med undersökningsproceduren 
som det refereras i artikel 143 (3).

implementering av handlingar.  Sådana 
implementeringshandlingar skall antas i 
samtycke med undersökningsproceduren 
som det refereras i artikel 143 (3).

Or. sk

Motivering

Ta ändringsförslaget i övervägande för den innovativa delen av den gemensamma 
strategiramen.

Ändringsförslag 1119
Mojca Kleva

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 63 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Allt officiellt informationsutbyte mellan 
medlemsstaten och kommissionen ska ske 
via ett elektroniskt system för datautbyte 
som inrättats i enlighet med de villkor som 
kommissionen fastställt genom 
genomförandeakter. Genomförandeakterna 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 143.3.

4. Allt officiellt informationsutbyte mellan 
medlemsstaten och kommissionen ska ske 
via ett elektroniskt system för datautbyte 
som inrättats i enlighet med de villkor som 
kommissionen fastställt genom 
genomförandeakter. Genomförandeakterna 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 143.3. När så är möjligt ska 
uppgifterna delas upp efter kön.

Or. en

Ändringsförslag 1120
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Del 2 - artikel 64
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. de

Ändringsförslag 1121
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 64

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Motivering

Syftet är att undvika ett mångfaldigande av organ och aktörer som skulle göra förvaltnings-
och kontrollsystemet ännu mera invecklat. Trots att det finns andra beslut av 
Europaparlamentet i denna fråga är vi övertygade om att utskottet för regional utveckling bör 
klargöra sin ståndpunkt rörande ackrediteringsförfarandet.

Ändringsförslag 1122
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 64

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. es

Ändringsförslag 1123
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul
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Förslag till förordning
Del 2 – artikel 64 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I enlighet med [artikel 56.3] i 
budgetförordningen ska varje organ som 
ansvarar för förvaltning och kontroll av 
utgifter inom GSR-fonderna ackrediteras 
genom ett formellt beslut av en 
ackrediteringsmyndighet på ministernivå.

1. I enlighet med [artikel 56.3] i 
budgetförordningen ska varje organ som 
ansvarar för förvaltning och kontroll av 
utgifter inom GSR-fonderna ackrediteras 
genom ett formellt beslut av en 
ackrediteringsmyndighet på ministernivå, 
förutsatt att kommissionen under de 
senaste stödperioderna har fått tillräckligt 
förtroende för medlemsstatens 
förvaltningsstrukturer.

Or. de

Ändringsförslag 1124
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 64 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om föregående stödperioder har gett 
upphov till osäkerhet avseende en 
medlemsstats förvaltningsförmåga ska 
kommissionen överta rollen som 
ackrediteringsmyndighet.

Or. de

Ändringsförslag 1125
Ivars Godmanis

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 64 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ackrediteringsmyndigheten ska 
övervaka det ackrediterade organet och 

4. Ackrediteringsmyndigheten ska 
övervaka det ackrediterade organet och 
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genom ett formellt beslut dra in 
ackrediteringen om ett eller flera 
ackrediteringskriterier inte längre är 
uppfyllda, såvida inte organet vidtar 
nödvändiga korrigerande åtgärder inom en 
prövotid som ska fastställas av 
ackrediteringsmyndigheten beroende på
hur allvarligt problemet är. 
Ackrediteringsmyndigheten ska 
omedelbart underrätta kommissionen om 
att en prövotid har ställts upp för ett 
ackrediterat organ och om alla beslut om 
återkallande av en ackreditering.

genom ett formellt beslut dra in 
ackrediteringen om ett eller flera 
ackrediteringskriterier inte längre är 
uppfyllda, såvida inte organet vidtar 
nödvändiga korrigerande åtgärder inom en 
prövotid som ska fastställas av 
ackrediteringsmyndigheten beroende på
hur allvarligt problemet är. 
Ackrediteringsmyndigheten ska 
omedelbart underrätta kommissionen om 
att en prövotid har ställts upp för ett 
ackrediterat organ och om alla beslut om 
återkallande av en ackreditering.
Medlemsstaten kan välja att inte upprätta 
en separat ackrediteringsmyndighet utan 
att i stället säkerställa 
ackrediteringsförfarandet inom det 
befintliga oberoende revisionsorganet.

Or. en

Ändringsförslag 1126
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 64 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna kan bestämma en 
samordningsorgan dess ansar det är att 
etablera och ge information till 
Kommissionen, främja harmonisk 
tillämpning av Unionens regler, upprätta 
ett syntesrapport som gen en överblick på 
nationell nivå om alla managmement-
deklarationer och revisionens åsikter och 
koordinerar implementation av 
hjälpåtgärder på grund av brister av 
gemensam natur. 

5. Medlemsstaterna eller 
Medlemsstaternas grupp som har 
upprättat en makro-regional 
utvecklingsfond kan bestämma en 
samordningsorgan dess ansar det är att 
etablera och ge information till 
Kommissionen, främja harmonisk 
tillämpning av Unionens regler, upprätta 
ett syntesrapport som gen en överblick på 
nationell nivå om alla managmement-
deklarationer och revisionens åsikter och 
koordinerar implementation av 
hjälpåtgärder på grund av brister av 
gemensam natur. 

Or. sk
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Motivering

Ta ändringsförslaget i övervägande för den innovativa delen av den gemensamma 
strategiramen.

Ändringsförslag 1127
Markus Pieper, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 64 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen ska varje år rapportera 
om de åtgärder som kommissionen och 
medlemsstaterna vidtagit för att bidra till 
förenkling (artikel 4.10) och 
proportionalitet (artikel 4.5).

Or. de

Ändringsförslag 1128
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 65 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska utifrån tillgänglig 
information, inklusive 
ackrediteringsförfarandet, den årliga 
förvaltningsförklaringen, årliga
kontrollrapporter, det årliga 
revisionsyttrandet, den årliga 
genomföranderapporter och revisioner som 
utförts av nationella organ och 
unionsorgan, försäkra sig om att 
medlemsstaten har inrättat förvaltnings- och 
kontrollsystem som överensstämmer med 
den här förordningen och de fondspecifika 
bestämmelserna och att dessa system 
fungerar effektivt under genomförandet av 
programmen.

1. Kommissionen ska utifrån tillgänglig 
information, årliga kontrollrapporter, det 
årliga revisionsyttrandet, årliga 
genomföranderapporter och revisioner som 
utförts av nationella organ och 
unionsorgan, försäkra sig om att 
medlemsstaten har inrättat förvaltnings- och 
kontrollsystem som överensstämmer med 
den här förordningen och de fondspecifika 
bestämmelserna och att dessa system 
fungerar effektivt under genomförandet av 
programmen.
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Or. de

Ändringsförslag 1129
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 65 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen skall gottgöra sig själ på 
basis av tillgänglig information, inklusive 
ackrediteringsproceduren, årlig 
management-deklaration, årliga 
kontrollrapporter, årliga revisionsåsiker, 
årliga impelemteringsrapporter och 
revisioner som utför via nationella organ 
och Unionens organ, att Medlemsstaterna 
har upprättat en management - och 
kontrollsystem som överensstämmer med 
Föreskrifter och fondens specifika regler 
och att dessa system fungerar effektivt 
under implementeringen av program.

1. Kommissionen skall gottgöra sig själ på 
basis av tillgänglig information, inklusive 
ackrediteringsproceduren, årlig 
management-deklaration, årliga 
kontrollrapporter, årliga revisionsåsiker, 
årliga impelemteringsrapporter och 
revisioner som utför via nationella organ 
och Unionens organ, att Medlemsstaterna 
eller Medlemstaternas grupper som har 
upprättat en makro-regional 
utvecklingsfond har upprättat en 
management - och kontrollsystem som 
överensstämmer med Föreskrifter och 
fondens specifika regler och att dessa 
system fungerar effektivt under 
implementeringen av program.

Or. sk

Motivering

Ta ändringsförslaget i övervägande för den innovativa delen av den gemensamma 
strategiramen.

Ändringsförslag 1130
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 65 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar de revisioner som 
utförs av medlemsstaterna, får 

Utan att det påverkar de revisioner som 
utförs av medlemsstaterna, får 
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kommissionstjänstemän eller bemyndigade 
företrädare för kommissionen utföra 
revisioner på plats eller kontroller efter att ha 
meddelat detta i förväg. De får omfatta 
framför allt kontroll av att förvaltnings-
och kontrollsystemen i ett program eller
delar av ett program fungerar effektivt, 
kontroll och revision av insatser samt 
bedömning av om den ekonomiska
förvaltningen av insatserna och 
programmen är sund. Medlemsstatens 
tjänstemän eller bemyndigade företrädare 
får delta i sådana revisioner.

kommissionstjänstemän eller bemyndigade 
företrädare för kommissionen utföra 
revisioner på plats eller kontroller efter att ha 
meddelat detta minst 10 arbetsdagar i 
förväg, utom i brådskande fall. De får 
omfatta framför allt kontroll av att 
förvaltnings- och kontrollsystemen i ett 
program eller delar av ett program fungerar 
effektivt, kontroll och revision av insatser 
samt bedömning av om den ekonomiska 
förvaltningen av insatserna och 
programmen är sund. Medlemsstatens 
tjänstemän eller bemyndigade företrädare 
får delta i sådana revisioner.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget återinför det etablerade förfarande som tillämpas under den innevarande 
programperioden (artikel 72 i förordning (EG) nr 1083/2006).

Ändringsförslag 1131
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 65 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan fördomar om revisioner som utförs av 
Medlemsstaterna, kan Kommissionens 
officiella medarbetare eller 
Kommissionens behöriga representanter 
utföra revisioner och kontroller på plats på 
föregående adekvat meddelande. 
Omfattningen av dessa revisioner och 
kontroller kan inkludera, i synnerhet, 
verifikation av effektivt fungerande av 
management- och kontrollsystem i ett 
program eller en del därav, handlingar och 
värderingar av finansiell management av 
dessa handlingar eller program. Officiella 
medarbetare eller behöriga representanter 
av Medlemsstaterna kan delta i dessa 
revisioner. 

Utan fördomar om revisioner som utförs av 
Medlemsstaterna, eller Medlemsstaternas 
grupp som har upprättat en makro-
regional utvecklingsfond, kan 
Kommissionens officiella medarbetare 
eller Kommissionens behöriga 
representanter utföra revisioner och 
kontroller på plats på föregående adekvat 
meddelande. Omfattningen av dessa 
revisioner och kontroller kan inkludera, i 
synnerhet, verifikation av effektivt 
fungerande av management- och 
kontrollsystem i ett program eller en del 
därav, handlingar och värderingar av 
finansiell management av dessa handlingar 
eller program. Officiella medarbetare eller 
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behöriga representanter av 
Medlemsstaterna eller Medlemsstaternas 
grupp som har upprättat en makro-
regional utvecklingsfond kan delta i dessa 
revisioner.

Or. sk

Motivering

Ta ändringsförslaget i övervägande för den innovativa delen av den gemensamma 
strategiramen.

Ändringsförslag 1132
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 65 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionens officiella medarbetare 
eller Kommissionens behöriga 
representanter är behörigt berättigade att 
utföra revisioner på plats och skall få 
tillgång till alla urkunder, dokumentation 
och metadata, oberoende vart de lagras, 
som är relaterade tll handlingar som stöds 
av CSF-fonder eller management - och 
kontrollsystem.  Medlemsstaterna skall 
tillhandahålla kopior av dessa urkunder, 
metadata till Kommissionen på förfrågan.

Kommissionens officiella medarbetare 
eller Kommissionens behöriga 
representanter är behörigt berättigade att
utföra revisioner på plats och skall få 
tillgång till alla urkunder, dokumentation 
och metadata, oberoende vart de lagras, 
som är relaterade tll handlingar som stöds 
av CSF-fonder eller management - och 
kontrollsystem. Medlemsstaterna eller 
Medlemsstaternas grupp som har 
upprättat en makro-regional 
utvecklingsfond skall tillhandahålla kopior 
av dessa urkunder, metadata till 
Kommissionen på förfrågan.

Or. sk

Motivering

Ta ändringsförslaget i övervägande för den innovativa delen av den gemensamma 
strategiramen.
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Ändringsförslag 1133
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 65 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen kan kräva från 
Medlemsstaterna att utföra handlingar som 
är nödvändiga för att säkerställa effektivt 
fungerande av deras management - och 
kontrollsystem eller korrektheten av 
åtgångar i samband med fondens specifika 
regler.

3. Kommissionen kan kräva från 
Medlemsstaterna eller Medlemsstaternas 
grupp som har upprättat en makro-
regional utvecklingsfond att utföra 
handlingar som är nödvändiga för att 
säkerställa effektivt fungerande av deras 
management - och kontrollsystem eller 
korrektheten av åtgångar i samband med 
fondens specifika regler.

Or. sk

Motivering

Ta ändringsförslaget i övervägande för den innovativa delen av den gemensamma 
strategiramen.

Ändringsförslag 1134
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 65 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får begära att en 
medlemsstat undersöker ett klagomål som 
lämnats till kommissionen rörande urvalet 
eller genomförandet av insatser som 
samfinansierats av GSR-fonderna eller
rörande hur förvaltnings- och
kontrollsystemen fungerar.

4. Kommissionen får begära att en 
medlemsstat eller de medlemsstater som 
inrättat en makroregional utvecklingsfond 
undersöker ett klagomål som lämnats till 
kommissionen rörande urvalet eller
genomförandet av insatser som 
samfinansierats av GSR-fonderna eller
rörande hur förvaltnings- och 
kontrollsystemen fungerar.

Or. sk

Motivering

Med hänsyn till ändringsförslaget om den gemensamma strategiska ramens innovationsdel.
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Ändringsförslag 1135
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 65 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Revisioner och kontroller utförs i 
enlighet med småföretagsaktens 
”engångsprincip” och måste vara 
proportionerliga mot det belopp i statligt 
stöd som tilldelats en verksamhet och dess 
risktagandegrad. Det ankommer på den 
samordningskommitté för fonderna som 
avses i artikel 143 att fastställa 
tillämpningsföreskrifterna.

Or. en

Ändringsförslag 1136
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 66 – första stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionens budgetåtaganden för varje 
program ska göras årligen för varje fond 
under perioden 1 januari 2014–
31 december 2020. Kommissionens beslut 
om antagande av ett program ska utgöra 
finansieringsbeslut i den mening som avses 
i artikel 75.2 i budgetförordningen, och när 
beslutet anmälts till berörd medlemsstat 
ska det utgöra ett rättsligt åtagande i den 
mening som avses i den förordningen

Unionens budgetåtaganden för varje 
program eller makroregionalt 
utvecklingsprogram ska göras årligen för 
varje fond under perioden 1 januari 2014–
31 december 2020. Kommissionens beslut 
om antagande av ett program eller 
makroregionalt utvecklingsprogram ska 
utgöra finansieringsbeslut i den mening 
som avses i artikel 75.2 i 
budgetförordningen, och när beslutet 
anmälts till berörd medlemsstat eller de 
medlemsstater som inrättat en 
makroregional utvecklingsfond ska det 
utgöra ett rättsligt åtagande i den mening 
som avses i den förordningen
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Or. sk

Motivering

Med hänsyn till ändringsförslaget om den gemensamma strategiska ramens innovationsdel.

Ändringsförslag 1137
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 66 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller resultatreserven och 
tillväxt- och konkurrenskraftsreserven, 
ska budgetåtagandena göras när 
kommissionen har beslutat att godkänna 
ändringen av programmet.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 1138
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 66 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller resultatreserven ska 
budgetåtagandena göras när 
kommissionen har beslutat att godkänna 
ändringen av programmet.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 1139
Richard Seeber

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 66 – stycke 4



PE491.056v01-00 22/176 AM\903905SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller resultatreserven ska 
budgetåtagandena göras när 
kommissionen har beslutat att godkänna 
ändringen av programmet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1140
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 66 – fjärde stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller resultatreserven ska 
budgetåtagandena göras när kommissionen 
har beslutat att godkänna ändringen av 
programmet.

När det gäller resultatreserven ska 
budgetåtagandena göras när kommissionen 
har beslutat att godkänna ändringen av 
programmet eller det makroregionala 
utvecklingsprogrammet.

Or. sk

Motivering

Med hänsyn till ändringsförslaget om den gemensamma strategiska ramens innovationsdel.

Ändringsförslag 1141
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 66 – stycke 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bestämmelserna i kapitel I och II ska inte 
på något sätt utgöra hinder för den fulla 
betalningen av de stödbelopp som ska 
betalas till stödmottagaren eller 
ofördelaktigt påverka de av dennes 
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ekonomiska eller finansiella intressen 
som är knutna till projektets 
framgångsrika genomförande.

Or. en

Ändringsförslag 1142
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 67 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Betalningarna ska ske i form av 
förfinansiering, mellanliggande betalningar 
och utbetalning av ett eventuellt årligt 
saldo samt av slutsaldot.

2. Betalningarna ska ske i form av 
förfinansiering, mellanliggande betalningar 
och utbetalning av slutsaldot.

Or. fr

Ändringsförslag 1143
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Förslag till förordning

Del 2 ‒ artikel 67 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Betalningarna ska ske i form av 
förfinansiering, mellanliggande betalningar 
och utbetalning av ett eventuellt årligt 
saldo samt av slutsaldot.

2. Betalningarna ska ske i form av 
förfinansiering, mellanliggande betalningar 
och utbetalning av slutsaldot.

Or. it

Motivering

Ett årligt avslutande av räkenskaperna kan öka förvaltningsmyndigheternas administrativa 
bördor.



PE491.056v01-00 24/176 AM\903905SV.doc

SV

Ändringsförslag 1144
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 67 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Det går inte att kräva att 
stödmottagaren använder offentliga medel 
för att göra förskottsbetalningar: 
Medlemsstaterna måste i god tid 
tillhandahålla medel för verksamheten 
såväl som mellanliggande betalningar 
innan den inledande fasen och 
uppföljningsfaserna påbörjas för att 
undvika omotiverade avbrott i 
verksamheten.

Or. en

Ändringsförslag 1145
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 67 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Försenade betalningar till 
stödmottagare på grund av att de 
tidsfrister som fastställts i 
dokumenteringen inte hållits eller på 
grund av förseningar i handläggningen 
av ärenden kommer att beläggas med 
dröjsmålsränta enligt EU:s lagstiftning 
rörande betalningsvillkor.

Or. en



AM\903905SV.doc 25/176 PE491.056v01-00

SV

Ändringsförslag 1146
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 67 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. Godkända stödmottagare, 
branschorganisationer som kan 
tillhandahålla finansiella garantier som 
inte ges av banker, och de som redan har 
vidtagit åtgärder med hjälp av offentliga 
medel behöver inte lämna bankgarantier. 
I vilket fall som helst bör 
förvaltningsmyndigheterna minska 
användningen av bankgarantier och 
lämna företräde åt andra garantiformer. 
De tvistlösningsförfaranden som avses i 
artikel 63.3 kan utnyttjas för att 
handlägga klagomål på detta område.

Or. en

Ändringsförslag 1147
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 71 – första stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Belopp i de program som medlemsstaterna 
lämnat in, prognoser över utgifter, 
utgiftsdeklarationer, 
betalningsansökningar, årsredovisningar 
samt utgifter som nämns i de årliga och 
slutliga genomföranderapporterna ska 
anges i euro.

Belopp i de program eller makroregionala 
utvecklingsprogram som medlemsstaterna 
eller de medlemsstater som inrättat en 
makroregional utvecklingsfond lämnat in, 
prognoser över utgifter, 
utgiftsdeklarationer, 
betalningsansökningar, årsredovisningar 
samt utgifter som nämns i de årliga och 
slutliga genomföranderapporterna ska 
anges i euro

Or. sk
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Motivering

Med hänsyn till ändringsförslaget om den gemensamma strategiska ramens innovationsdel.

Ändringsförslag 1148
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 71a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 71a
Allmän princip för användning av 

förfinansiering
Förfinansieringen ska användas enbart 
för utbetalningar till stödmottagare i 
samband med genomförandet av 
programmet. Den ska därför omedelbart 
göras tillgänglig för ansvarigt organ.

Or. en

Motivering

Artikel 72.2 i förslaget till förordning om gemensamma bestämmelser tycks föreskriva att den 
allmänna principen endast gäller inledande förfinansiering. Syftet med ändringsförslaget är 
att göra detta till en allmän regel för förfinansiering som gäller för alla fonder som täcks av 
förordningen om gemensamma bestämmelser.

Ändringsförslag 1149
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 72 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När kommissionen har beslutat att anta 
ett program ska den betala ut ett inledande 
förfinansieringsbelopp för hela 
programperioden. Det inledande 
förfinansieringsbeloppet ska betalas ut i 

1. När kommissionen har beslutat att anta 
ett program eller ett makroregionalt 
utvecklingsprogram ska den betala ut ett 
inledande förfinansieringsbelopp för hela 
programperioden. Det inledande 
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flera omgångar beroende på 
budgetbehoven. Delbetalningarna ska 
fastställas i de fondspecifika 
bestämmelserna.

förfinansieringsbeloppet ska betalas ut i 
flera omgångar beroende på 
budgetbehoven. Delbetalningarna ska 
fastställas i de fondspecifika 
bestämmelserna.

Or. sk

Motivering

Med hänsyn till ändringsförslaget om den gemensamma strategiska ramens innovationsdel.

Ändringsförslag 1150
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 72 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förfinansieringen ska användas enbart 
för utbetalningar till stödmottagare i 
samband med genomförandet av 
programmet. Den ska därför omedelbart 
göras tillgänglig för ansvarigt organ.

utgår

Or. en

Motivering

Artikel 72.2 i förslaget till förordning om gemensamma bestämmelser tycks föreskriva att den 
allmänna principen endast gäller inledande förfinansiering. Syftet med ändringsförslaget är 
att göra detta till en allmän regel för förfinansiering som gäller för alla fonder som täcks av 
förordningen om gemensamma bestämmelser.

Ändringsförslag 1151
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 72 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förfinansieringen ska användas enbart 2. Förfinansieringen ska användas enbart 
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för utbetalningar till stödmottagare i 
samband med genomförandet av 
programmet. Den ska därför omedelbart 
göras tillgänglig för ansvarigt organ.

för utbetalningar till stödmottagare i 
samband med genomförandet av 
programmet eller det makroregionala 
utvecklingsprogrammet. Den ska därför 
omedelbart göras tillgänglig för ansvarigt 
organ.

Or. sk

Motivering

Med hänsyn till ändringsförslaget om den gemensamma strategiska ramens innovationsdel.

Ändringsförslag 1152
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 72 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Stödmottagarna kan välja att endast 
utföra den verksamhet som är knuten till 
programmets genomförande efter det att 
förfinansieringen emottagits eller att 
förvaltningsmyndigheten gjort ett 
åtagande som fastställer en tvingande 
tidsfrist för utbetalningen av denna.

Or. en

Ändringsförslag 1153
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 73 – första stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det belopp som betalats ut som inledande 
förfinansiering ska vara helt avräknat i 
kommissionens räkenskaper senast när 
programmet avslutas.

Det belopp som betalats ut som inledande 
förfinansiering ska vara helt avräknat i 
kommissionens räkenskaper senast när 
programmet eller det makroregionala 
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utvecklingsprogrammet avslutas.

Or. sk

Motivering

Med hänsyn till ändringsförslaget om den gemensamma strategiska ramens innovationsdel.

Ändringsförslag 1154
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 74 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Betalningsfristen för en ansökning om 
mellanliggande utbetalning kan i följande 
fall avbrytas av den delegerade 
utanordnaren enligt budgetförordningen för 
högst nio månader:

1. Betalningsfristen för en ansökning om 
mellanliggande utbetalning kan i följande 
fall avbrytas av den delegerade 
utanordnaren enligt budgetförordningen för 
högst sex månader:

Or. en

Ändringsförslag 1155
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 74 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Betalningsfristen för en ansökning om 
mellanliggande utbetalning kan i följande 
fall avbrytas av den delegerade 
utanordnaren enligt budgetförordningen för 
högst nio månader:

1. Betalningsfristen för en ansökning om 
mellanliggande utbetalning kan i följande 
fall avbrytas av den delegerade 
utanordnaren enligt budgetförordningen för 
högst sex månader:

Or. en
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Ändringsförslag 1156
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Guido 
Milana, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, Patrizia Toia

Förslag till förordning

Del 2 – artikel 74 –  punkt 1 ‒ inledning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Betalningsfristen för en ansökning om 
mellanliggande utbetalning kan i följande 
fall avbrytas av den delegerade 
utanordnaren enligt budgetförordningen för 
högst nio månader:

1. Betalningsfristen för en ansökning om 
mellanliggande utbetalning kan i följande 
fall avbrytas av den delegerade 
utanordnaren enligt budgetförordningen för 
högst sex månader:

Or. it

Motivering

Att avbryta en ansökan om mellanliggande utbetalning i nio månader är för lång tid.

Ändringsförslag 1157
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 74 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den delegerade utanordnaren kan 
begränsa avbrottet till att gälla den del av 
utgifterna som omfattas av den 
betalningsansökan som påverkas av 
omständigheter som avses i punkt 1. Den 
delegerade utanordnaren ska omedelbart 
informera medlemsstaten och 
förvaltningsmyndigheten om anledningen 
till avbrottet och be dem att åtgärda 
situationen. Den delegerade utanordnaren 
ska låta avbrottet upphöra så snart 
nödvändiga åtgärder har vidtagits.

2. Den delegerade utanordnaren kan 
begränsa avbrottet till att gälla den del av 
utgifterna som omfattas av den 
betalningsansökan som påverkas av 
omständigheter som avses i punkt 1. Den 
delegerade utanordnaren ska omedelbart 
informera medlemsstaten eller de
medlemsstater som inrättat en 
makroregional utvecklingsfond och 
förvaltningsmyndigheten om anledningen 
till avbrottet och be dem att åtgärda 
situationen. Den delegerade utanordnaren 
ska låta avbrottet upphöra så snart 
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nödvändiga åtgärder har vidtagits.

Or. sk

Motivering

Med hänsyn till ändringsförslaget om den gemensamma strategiska ramens innovationsdel.

Ändringsförslag 1158
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 75 – första stycket – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 1 februari året efter 
räkenskapsperiodens slut ska 
medlemsstaten lämna in följande dokument 
och uppgifter till kommissionen, i enlighet 
med [artikel 56] i budgetförordningen:

1. Senast den 30 juni året efter 
räkenskapsperiodens slut ska 
medlemsstaten lämna in följande dokument 
och uppgifter till kommissionen, i enlighet 
med [artikel 56] i budgetförordningen:

Or. de

Ändringsförslag 1159
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 75 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 1 februari året efter 
räkenskapsperiodens slut ska 
medlemsstaten lämna in följande dokument 
och uppgifter till kommissionen, i enlighet 
med [artikel 56] i budgetförordningen:

1. Senast den 1 februari året efter 
räkenskapsperiodens slut ska 
medlemsstaten eller de medlemsstater som 
inrättat en makroregional utvecklingsfond
lämna in följande dokument och uppgifter 
till kommissionen, i enlighet med 
[artikel 56] i budgetförordningen:

Or. sk
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Motivering

Med hänsyn till ändringsförslaget om den gemensamma strategiska ramens innovationsdel.

Ändringsförslag 1160
Peter Simon

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 75 – första stycket – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 1 februari året efter 
räkenskapsperiodens slut ska 
medlemsstaten lämna in följande dokument 
och uppgifter till kommissionen, i enlighet 
med [artikel 56] i budgetförordningen:

1. Senast den 1 mars året efter 
räkenskapsperiodens slut ska 
medlemsstaten lämna in följande dokument 
och uppgifter till kommissionen, i enlighet 
med [artikel 56] i budgetförordningen:

Or. de

Motivering

Anpassning av period i enlighet med omröstningen i Europaparlamentet om ”finansiella 
bestämmelser för unionens årliga budget” (2010/0395 (COD)) den 26 oktober 2011.

Ändringsförslag 1161
Michael Theurer

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 75 – första stycket – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 1 februari året efter 
räkenskapsperiodens slut ska 
medlemsstaten lämna in följande dokument 
och uppgifter till kommissionen, i enlighet 
med [artikel 56] i budgetförordningen:

1. Senast den 30 juni året efter 
räkenskapsperiodens slut ska 
medlemsstaten lämna in följande dokument 
och uppgifter till kommissionen, i enlighet 
med [artikel 56] i budgetförordningen:

Or. de
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Ändringsförslag 1162
Manfred Weber

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 75 – första stycket – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 1 februari året efter 
räkenskapsperiodens slut ska 
medlemsstaten lämna in följande dokument 
och uppgifter till kommissionen, i enlighet 
med [artikel 56] i budgetförordningen:

1. Senast den 30 juni året efter 
räkenskapsperiodens slut ska 
medlemsstaten lämna in följande dokument 
och uppgifter till kommissionen, i enlighet 
med [artikel 56] i budgetförordningen:

Or. de

Motivering

Perioderna inom vilka årsredovisningar ska presenteras bör förlängas. Kravet på att 
presentera attesterade årsredovisningar senast den 1 februari året efter räkenskapsperiodens 
slut innebär stora förvaltningsmässiga påfrestningar och utsätter alla berörda parter för en 
enorm tidspress, särskilt de genomförande kommunerna.

Ändringsförslag 1163
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 75 – punkt 1 – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Attesterade årsredovisningar för 
relevanta organ som ackrediterats i 
enlighet med artikel 64

utgår

Or. de

Ändringsförslag 1164
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 75 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Attesterade årsredovisningar för 
relevanta organ som ackrediterats i 
enlighet med artikel 64.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 1165
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 75 – punkt 1 – led d 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett revisionsuttalande, från det oberoende 
revisionsorgan som utsetts, om 
förvaltningsförklaringen om att 
årsredovisningen är fullständig, exakt och 
sanningsenlig, att de interna 
kontrollsystemen fungerar korrekt, att de 
underliggande transaktionerna är lagliga 
och korrekta och att principen om sund 
ekonomisk förvaltning respekterats, åtföljt 
av en kontrollrapport med resultaten av 
de revisioner som genomförts under det 
räkenskapsår som uttalandet gäller.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 1166
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 75 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. På begäran av kommissionen ska 
medlemsstaten förse kommissionen med 
ytterligare uppgifter. Om en medlemsstat 
inte tillhandahåller de begärda uppgifterna 

2. På begäran av kommissionen ska 
medlemsstaten eller de medlemsstater som 
inrättat en makroregional utvecklingsfond
förse kommissionen med ytterligare 



AM\903905SV.doc 35/176 PE491.056v01-00

SV

inom den tidsfrist som kommissionen 
beslutat, kan kommissionen fatta beslut om 
räkenskapsavslutning utifrån de uppgifter 
den har tillgång till.

uppgifter Om en medlemsstat eller de 
medlemsstater som inrättat en 
makroregional utvecklingsfond inte 
tillhandahåller de begärda uppgifterna 
inom den tidsfrist som kommissionen 
beslutat, kan kommissionen fatta beslut om 
räkenskapsavslutning utifrån de uppgifter 
den har tillgång till.

Or. sk

Motivering

Med hänsyn till ändringsförslaget om den gemensamma strategiska ramens innovationsdel.

Ändringsförslag 1167
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 75 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast [den 15 februari] året efter 
räkenskapsperiodens slut ska 
medlemsstaten lämna in en 
sammanfattande rapport till kommissionen, 
i enlighet med sista stycket i [artikel 56.5] i 
budgetförordningen.

3. Senast [den 15 februari] året efter 
räkenskapsperiodens slut ska 
medlemsstaten, eller den grupp av 
medlemsstater som har grundat en 
makroregional utvecklingsfond, lämna in 
en sammanfattande rapport till 
kommissionen, i enlighet med sista stycket 
i [artikel 56.5] i budgetförordningen.

Or. sk

Motivering

Man bör ta i beaktande ändringsförslaget till den innovativa delen av det gemensamma 
strategiska ramverket. 

Ändringsförslag 1168
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 76
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 76 utgår
Räkenskapsavslutning
1. Senast den 30 april året efter 
räkenskapsperiodens slut ska 
kommissionen i enlighet med de 
fondspecifika bestämmelserna besluta om 
räkenskapsavslutning för relevanta organ 
som ackrediterats i enlighet med 
artikel 64 för varje program. Beslutet om 
räkenskapsavslutning ska gälla den 
inlämnade årsredovisningens 
fullständighet, exakthet och 
sanningsenlighet och ska inte påverka 
senare finansiella korrigeringar.
2. Förfarandet för den årliga 
räkenskapsavslutningen ska fastställas i 
de fondspecifika bestämmelserna.

Or. es

Motivering

Denna artikel föreslås bli struken, eftersom den, mot bakgrund av den komplexitet som dess 
genomförande innebär under en programplaneringsperiod då förbättringarna bör inriktas på 
utvärdering av resultaten, försvårar den förenkling som kommissionen förespråkar.

Ändringsförslag 1169
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 76

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 76 utgår
Räkenskapsavslutning
1. Senast den 30 april året efter 
räkenskapsperiodens slut ska 
kommissionen i enlighet med de 
fondspecifika bestämmelserna besluta om 
räkenskapsavslutning för relevanta organ 
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som ackrediterats i enlighet med 
artikel 64 för varje program. Beslutet om 
räkenskapsavslutning ska gälla den 
inlämnade årsredovisningens 
fullständighet, exakthet och 
sanningsenlighet och ska inte påverka 
senare finansiella korrigeringar.
2. Förfarandet för den årliga 
räkenskapsavslutningen ska fastställas i 
de fondspecifika bestämmelserna.

Or. de

Ändringsförslag 1170
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 76

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 76 utgår
Räkenskapsavslutning
1. Senast den 30 april året efter 
räkenskapsperiodens slut ska 
kommissionen i enlighet med de 
fondspecifika bestämmelserna besluta om 
räkenskapsavslutning för relevanta organ 
som ackrediterats i enlighet med 
artikel 64 för varje program. Beslutet om 
räkenskapsavslutning ska gälla den 
inlämnade årsredovisningens 
fullständighet, exakthet och 
sanningsenlighet och ska inte påverka 
senare finansiella korrigeringar.
2. Förfarandet för den årliga 
räkenskapsavslutningen ska fastställas i 
de fondspecifika bestämmelserna.

Or. es
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Ändringsförslag 1171
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 76 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 april året efter 
räkenskapsperiodens slut ska 
kommissionen i enlighet med de 
fondspecifika bestämmelserna besluta om 
räkenskapsavslutning för relevanta organ 
som ackrediterats i enlighet med artikel 64 
för varje program. Beslutet om 
räkenskapsavslutning ska gälla den 
inlämnade årsredovisningens 
fullständighet, exakthet och 
sanningsenlighet och ska inte påverka 
senare finansiella korrigeringar.

1. Senast den 30 april året efter 
räkenskapsperiodens slut ska 
kommissionen i enlighet med de 
fondspecifika bestämmelserna besluta om 
räkenskapsavslutning för relevanta organ 
som ackrediterats i enlighet med artikel 64 
för varje program, eller det 
makroregionala 
utvecklingsfondsprogrammet. Beslutet om 
räkenskapsavslutning ska gälla den 
inlämnade årsredovisningens 
fullständighet, exakthet och 
sanningsenlighet och ska inte påverka 
senare finansiella korrigeringar.

Or. sk

Motivering

Man bör ta i beaktande ändringsförslaget till den innovativa delen av det gemensamma 
strategiska ramverket.

Ändringsförslag 1172
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 77 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska göra finansiella 
korrigeringar genom att helt eller delvis
ställa in unionens bidrag till ett program 
och genom att från en medlemsstat 
återvinna, i syfte att utesluta dem från 
unionens finansiering, sådana belopp som 
betalats ut i strid med tillämplig 
unionslagstiftning och nationell 

1. Kommissionen ska göra finansiella 
korrigeringar genom att helt ställa in 
unionens bidrag till ett program, eller 
makroregionalt utvecklingsfondsprogram 
eller en del av det, och genom att från en 
medlemsstat återvinna, i syfte att utesluta 
dem från unionens finansiering, sådana 
belopp som betalats ut i strid med 
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lagstiftning, även i samband med sådana 
brister i medlemsstaternas förvaltnings-
och kontrollsystem som kommissionen 
eller Europeiska revisionsrätten upptäckt.

tillämplig unionslagstiftning och nationell 
lagstiftning, även i samband med sådana 
brister i medlemsstaternas förvaltnings-
och kontrollsystem som kommissionen 
eller Europeiska revisionsrätten upptäckt.

Or. sk

Motivering

Man bör ta i beaktande ändringsförslaget till den innovativa delen av det gemensamma 
strategiska ramverket.

Ändringsförslag 1173
Richard Seeber

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 77 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Överträdelsen har eller skulle kunna ha
påverkat det ansvariga organets urval av 
insatser som ska få stöd från GSR-
fonderna.

a) Överträdelsen har påverkat det ansvariga 
organets urval av insatser som ska få stöd 
från GSR-fonderna.

Or. en

Ändringsförslag 1174
Vincenzo Iovine, Erminia Mazzoni, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Leonardo 
Domenici, Patrizia Toia, Guido Milana, Francesco De Angelis

Förslag till förordning

Del 2 – artikel 77 –  punkt 2 ‒ led b

Kommmissionens förslag Ändringsförslag

b) Det finns en risk att överträdelsen har
eller skulle ha kunnat påverka de utgifter 
som deklarerats för återbetalning ur 

b) Överträdelsen har påverkat de utgifter 
som deklarerats för återbetalning ur 
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unionens budget. unionens budget.

Or. it

Motivering

Det är nödvändigt att kommissionen utför en finansiell korrigering om det bekräftas att 
överträdelsen har påverkat de utgifter som har deklarerats.

Ändringsförslag 1175
Richard Seeber

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 77 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Det finns en risk att överträdelsen har 
eller skulle ha kunnat påverka de utgifter 
som deklarerats för återbetalning ur 
unionens budget.

b) Det finns en risk att överträdelsen har 
påverkat de utgifter som deklarerats för 
återbetalning ur unionens budget.

Or. en

Ändringsförslag 1176
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 77 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När kommissionen beslutar om belopp 
för en finansiell korrigering enligt punkt 1 
ska den av vilken art och hur allvarlig 
överträdelsen av tillämplig 
unionslagstiftning eller nationell 
lagstiftning är, och vilka ekonomiska 
följder den får för unionens budget.

3. När kommissionen beslutar om belopp 
för en finansiell korrigering enligt punkt 1 
ska den ta hänsyn till av vilken art och hur 
allvarlig överträdelsen av tillämplig 
unionslagstiftning eller nationell 
lagstiftning är, och vilka ekonomiska 
följder den får för unionens budget.
Kommissionen ska i god tid underrätta 
Europaparlamentet om sitt beslut.

Or. en
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Ändringsförslag 1177
Markus Pieper, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 77 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om en medlemsstat som befinner sig i 
en svår finansiell situation uppfyller 
villkoren i artikel 22.1 bör kommissionen 
genom en genomförandeakt på begäran 
inrätta ett särskilt program för central 
förvaltning i enlighet med artikel 54a i 
rådets förordning nr 1605/2002 för att 
samla den berörda medlemsstatens 
inställda och/eller återkrävda medel och 
ränteintäkter och använda dessa för bästa 
möjliga stöd för tillväxt och ekonomisk 
utveckling, i synnerhet i 
infrastrukturprojekt som främjar 
ekonomin.

Or. de

Ändringsförslag 1178
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 78 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Alla program ska genomgå ett 
återtagandeförfarande som inrättats 
eftersom åtaganden för belopp som inte 
omfattas av förfinansiering eller 
betalningsansökningar inom en viss 
tidsperiod ska återtas. 

1. Alla program, eller makroregionala 
utvecklingsfondsprogram, ska genomgå 
ett återtagandeförfarande som inrättats 
eftersom åtaganden för belopp som inte 
omfattas av förfinansiering eller 
betalningsansökningar inom en viss 
tidsperiod ska återtas. 

Or. sk
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Motivering

Man bör ta i beaktande ändringsförslaget till den innovativa delen av det gemensamma 
strategiska ramverket.

Ändringsförslag 1179
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 78 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Åtaganden för periodens sista år ska 
återtas enligt reglerna för avslutande av 
programmen.

2. Åtaganden för periodens sista år ska 
återtas enligt reglerna för avslutande av 
programmen, eller de makroregionala 
utvecklingsfondsprogrammen.

Or. sk

Motivering

Man bör ta i beaktande ändringsförslaget till den innovativa delen av det gemensamma 
strategiska ramverket.

Ändringsförslag 1180
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 78 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den del av åtagandena som fortfarande 
är öppna ska återtas om några av de 
dokument som behövs för avslutandet inte 
har lämnats in till kommissionen inom de 
tidsfrister som fastställs i de fondspecifika 
bestämmelserna.

4. Den del av åtagandena som fortfarande 
är öppna ska återtas om några av de 
dokument som behövs för avslutandet av 
ett program, eller ett makroregionalt 
utvecklingsfondsprogram, inte har lämnats 
in till kommissionen inom de tidsfrister 
som fastställs i de fondspecifika 
bestämmelserna.

Or. sk
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Motivering

Man bör ta i beaktande ändringsförslaget till den innovativa delen av det gemensamma 
strategiska ramverket.

Ändringsförslag 1181
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 79 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om ett fall av force majeure har 
inverkat allvarligt på genomförandet av 
hela eller delar av programmet. De 
nationella myndigheter som åberopar force 
majeure ska påvisa dess direkta följder för 
genomförandet av hela eller delar av
programmet.

(b) Om ett fall av force majeure har 
inverkat allvarligt på genomförandet av 
hela programmet, eller ett makroregionalt 
utvecklingsfondsprogram eller en del av 
det. De nationella myndigheter eller de 
myndigheter i de grupper av 
medlemsstater som har grundat en 
makroregional utvecklingsfond, som 
åberopar force majeure ska påvisa dess 
direkta följder för genomförandet av hela 
programmet eller ett makroregionalt 
utvecklingsfondsprogram, eller en del av 
det.

Or. sk

Motivering

Man bör ta i beaktande ändringsförslaget till den innovativa delen av det gemensamma 
strategiska ramverket.

Ändringsförslag 1182
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 80 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska i god tid informera 
den berörda medlemsstaten och 

1. Kommissionen ska i god tid informera 
den berörda medlemsstaten, eller gruppen 
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förvaltningsmyndigheten när det finns risk 
för återtagande enligt artikel 78.

av medlemsstater som har grundat en 
makroregional utvecklingsfond, och 
förvaltningsmyndigheten när det finns risk 
för återtagande enligt artikel 78.

Or. sk

Motivering

I ändringsförslaget beaktas ändringen av den innovativa delen av den gemensamma 
strategiska ramen.

Ändringsförslag 1183
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 80 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. På grundval av de uppgifter som 
kommissionen förfogar över den 
31 januari, ska den informera 
medlemsstaterna och 
förvaltningsmyndigheten om hur stort 
belopp återtagandet kommer att uppgå till 
som ett resultat av de uppgifter den har 
tillgång till.

2. På grundval av de uppgifter som 
kommissionen förfogar över den 
31 januari, ska den informera 
medlemsstaterna, eller gruppen av 
medlemsstater som har inrättat en 
makroregional utvecklingsfond, och 
förvaltningsmyndigheten om hur stort 
belopp återtagandet kommer att uppgå till 
som ett resultat av de uppgifter den har 
tillgång till.

Or. sk

Motivering

I ändringsförslaget beaktas ändringen av den innovativa delen av den gemensamma 
strategiska ramen.

Ändringsförslag 1184
Monika Smolková, Anna Záborská
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Förslag till förordning
Del 2 – artikel 80 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaten ska ha två månader på 
sig för att godkänna det belopp som ska 
återtas eller för att lämna synpunkter.

3. Medlemsstaten, eller gruppen av 
medlemsstater som har inrättat en 
makroregional utvecklingsfond, ska ha två 
månader på sig för att godkänna det belopp 
som ska återtas eller för att lämna 
synpunkter.

Or. sk

Motivering

I ändringsförslaget beaktas ändringen av den innovativa delen av den gemensamma 
strategiska ramen.

Ändringsförslag 1185
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 80 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 30 juni ska medlemsstaten 
till kommissionen lämna in en reviderad 
finansieringsplan som avspeglar det 
minskade stödbeloppet för en eller flera 
prioriteringar inom programmet för det 
berörda budgetåret. Om medlemsstaten 
underlåter att göra det ska kommissionen 
revidera finansieringsplanen genom att 
minska bidragen från GSR-fonderna för det 
berörda budgetåret. Minskningen ska göras 
proportionerligt för varje prioritering.

4. Senast den 30 juni ska medlemsstaten, 
eller en grupp av medlemsstater som har 
inrättat en makroregional 
utvecklingsfond, till kommissionen lämna 
in en reviderad finansieringsplan som 
avspeglar det minskade stödbeloppet för en 
eller flera prioriteringar inom programmet 
för det berörda budgetåret eller ett 
program inom ramen för en 
makroregional utvecklingsfond. Om 
medlemsstaten underlåter att göra det ska 
kommissionen revidera finansieringsplanen 
genom att minska bidragen från GSR-
fonderna för det berörda budgetåret. 
Minskningen ska göras proportionerligt för 
varje prioritering.

Or. sk
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Motivering

I ändringsförslaget beaktas ändringen av den innovativa delen av den gemensamma 
strategiska ramen.

Ändringsförslag 1186
Markus Pieper, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 80 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För medlemsstater med 
budgetproblem som faller inom 
artikel 22.1 ska kommissionen inom 
ramen för ett program som inrättats enligt 
artikel 54a i rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 1605/2002 genom en 
genomförandeakt investera de inställda 
medlen i prioriterade åtgärder som 
främjar tillväxt och ekonomi, i synnerhet i 
infrastrukturprojekt som främjar 
ekonomin, för att förhindra ytterligare 
ekonomiska förluster i regionerna.

Or. de

Ändringsförslag 1187
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 80 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ändra sitt beslut om 
antagande av programmet genom 
genomförandeakter senast den 30 
september.

5. Kommissionen ska ändra sitt beslut om 
antagande av programmet, eller ett 
program inom ramen för en 
makroregional utvecklingsfond, genom 
genomförandeakter senast den 30 
september.

Or. sk
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Motivering

I ändringsförslaget beaktas ändringen av den innovativa delen av den gemensamma 
strategiska ramen.

Ändringsförslag 1188
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 81 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fonderna ska bidra till att utveckla och 
fullfölja unionens åtgärder för att stärka sin 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning, i enlighet med artikel 174 
i fördraget.

Fonderna och de åtgärder som stöds av 
fonderna ska bidra till att utveckla och 
fullfölja unionens åtgärder för att stärka sin 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning, i enlighet med artikel 174 
i fördraget.

Or. fr

Ändringsförslag 1189
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 81 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De åtgärder som stöds av fonderna ska 
bidra till unionsstrategin för smart och 
hållbar tillväxt för alla.

De åtgärder som stöds av fonderna ska på 
ett balanserat sätt bidra till unionsstrategin 
för smart och hållbar tillväxt för alla.

Or. fr

Ändringsförslag 1190
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 81 – punkt 2 – punkt b a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b a) Makroregionala samarbetsgrupper 
av medlemsstaterna som har upprättat en 
makroregional utvecklingsfond som stöds 
av alla fonder.

Or. sk

Motivering

I ändringsförslaget beaktas ändringen av den innovativa delen av den gemensamma 
strategiska ramen.

Ändringsförslag 1191
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 82 – punkt 2 – första stycket - inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medel för målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning ska anslås till följande tre
kategorier av Nuts 2-regioner:

Medel för målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning ska anslås till följande två
kategorier av Nuts 2-regioner:

Or. de

Ändringsförslag 1192
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 82 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Mindre utvecklade regioner, vars BNP 
per capita är mindre än 75 % av 
genomsnittlig BNP i EU-27.

(a) Mindre utvecklade regioner, vars BNP 
per capita är mindre än 75 % av 
genomsnittlig BNP i EU-27 samt de 
yttersta randområdena.

Or. pt
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Motivering

I olika delar av förordningen anses de yttersta randområden motsvara mindre utvecklade 
regioner. Detta bör också gälla för den del av bestämmelsen.

Ändringsförslag 1193
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Angelika Niebler, Joachim Zeller, 
Herbert Reul, Michael Theurer, Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 82 – punkt 2 – första stycket – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Övergångsregioner, vars BNP per 
capita är mellan 75 % och 90 % av 
genomsnittlig BNP i EU-27.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 1194
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Herbert Reul, Michael 
Theurer

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 82 – punkt 2 – första stycket – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Mer utvecklade regioner, vars BNP per 
capita är mer än 90 % av genomsnittlig 
BNP i EU-27.

c) Mer utvecklade regioner, vars BNP per 
capita är mer än 75 % av genomsnittlig 
BNP i EU-27.

Or. de

Ändringsförslag 1195
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 82 – punkt 2 – andra stycket



PE491.056v01-00 50/176 AM\903905SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Regioner delas in i de tre kategorierna 
utifrån hur deras BNP per capita, mätt i 
köpkraftspariteter och beräknad på 
grundval av uppgifter för unionen för 
perioden 2006–2008, förhåller sig till 
genomsnittlig BNP i EU-27 under samma 
period.

Regioner delas in i de två kategorierna 
utifrån hur deras BNP per capita, mätt i 
köpkraftspariteter och beräknad på 
grundval av uppgifter för unionen för 
perioden 2006–2008, förhåller sig till 
genomsnittlig BNP i EU-27 under samma 
period.

Or. de

Ändringsförslag 1196
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 82 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Regioner delas in i de tre kategorierna 
utifrån hur deras BNP per capita, mätt i 
köpkraftspariteter och beräknad på 
grundval av uppgifter för unionen för 
perioden 2006–2008, förhåller sig till 
genomsnittlig BNP i EU-27 under samma 
period.

Regioner delas in i de tre kategorierna 
utifrån hur deras BNP per capita, mätt i 
köpkraftspariteter och beräknad på 
grundval av uppgifter för unionen för den 
senast tillgängliga treårsperioden, 
förhåller sig till genomsnittlig BNP i EU-
27 under samma period.

Or. en

Ändringsförslag 1197
María Irigoyen Pérez

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 82 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Regioner delas in i de tre kategorierna 
utifrån hur deras BNP per capita, mätt i 
köpkraftspariteter och beräknad på 
grundval av uppgifter för unionen för 

Regioner delas in i de tre kategorierna 
utifrån hur deras BNP per capita, mätt i 
köpkraftspariteter och beräknad på 
grundval av de senaste uppgifter för
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perioden 2006–2008, förhåller sig till 
genomsnittlig BNP i EU-27 under samma 
period.

unionen som finns tillgängliga, förhåller 
sig till genomsnittlig BNP i EU-27 under 
samma period.

Or. es

Motivering

Vid indelningen av regioner i de tre fastställda kategorierna ska det vara de senaste 
tillgängliga ekonomiska uppgifterna som används för att på ett trovärdigt sätt återge den 
verkliga situationen för regionerna och spegla krisens verkningar. Därför är det nödvändigt 
att införa en anpassningsklausul för att kunna se över indelningen av regionerna i kategorier 
under perioden på grundval av betydande förändringar i deras situation.

Ändringsförslag 1198
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 82 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Regioner delas in i de tre kategorierna 
utifrån hur deras BNP per capita, mätt i 
köpkraftspariteter och beräknad på 
grundval av uppgifter för unionen för
perioden 2006–2008, förhåller sig till 
genomsnittlig BNP i EU-27 under samma 
period.

Regioner delas in i de tre kategorierna 
utifrån hur deras BNP per capita, mätt i 
köpkraftspariteter och beräknad på 
grundval av tillgängliga uppgifter för 
unionen för de tre senaste åren, förhåller 
sig till genomsnittlig BNP i EU-27 under 
samma period.

Or. es

Ändringsförslag 1199
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 82 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Regioner delas in i de tre kategorierna 
utifrån hur deras BNP per capita, mätt i 
köpkraftspariteter och beräknad på 
grundval av uppgifter för unionen för 

Regioner delas in i de tre kategorierna 
utifrån hur deras BNP per capita, mätt i 
köpkraftspariteter och beräknad på 
grundval av uppgifter för unionen för 
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perioden 2006–2008, förhåller sig till 
genomsnittlig BNP i EU-27 under samma 
period.

perioden 2006–2008, förhåller sig till 
genomsnittlig BNP i EU-27 under samma 
period.

Därefter bör man omvärdera 
förteckningen över stödberättigade 
regioner för de olika kategorier som 
omnämns för att ta hänsyn till 
minskningen av genomsnittlig BNP per 
capita i dessa regioner till följd av den 
ekonomiska och finansiella krisen.
Regionerna vars genomsnittliga BNP per 
capita har påverkats mest av 
lågkonjunkturen ska få extra medel som 
motsvarar deras nya situation.

Or. fr

Ändringsförslag 1200
Markus Pieper, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 82 – punkt 2 – andra stycket – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mindre utvecklade regioner, vars BNP 
legat mellan 70 och 75 % av genomsnittlig 
BNP i EU under fler än två stödperioder 
med maximalt stödbelopp fortfarande inte 
lyckats uppnå någon nämnvärd 
ekonomisk, social eller miljömässig 
förbättring kommer under nästa period att 
klassas i en kategori med större del 
nationell samfinansiering.

Or. de

Motivering

Jfr artikel 33 i Europaparlamentets resolution av den 5 juli 2011 om kommissionens femte 
sammanhållningsrapport och strategin för sammanhållningspolitiken efter 2012: 
”Europaparlamentet vill se en begränsning av stödperioden för regioner som efter ett flertal 
programperioder med maximalt stödbelopp fortfarande inte lyckats uppnå någon nämnvärd 
ekonomisk, social eller miljömässig förbättring”.
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Ändringsförslag 1201
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 82 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sammanhållningsfonden ska stödja de 
medlemsstater vars bruttonationalinkomst 
(BNI) per capita, mätt i köpkraftspariteter 
och beräknad på grundval av uppgifter för 
unionen för perioden 2007–2009, är lägre 
än 90 % av genomsnittlig BNI per capita i 
EU-27 under samma period.

Sammanhållningsfonden ska stödja de 
medlemsstater vars bruttonationalinkomst 
(BNI) per capita, mätt i köpkraftspariteter 
och beräknad på grundval av uppgifter för 
unionen för den senaste treårsperioden, är 
lägre än 90 % av genomsnittlig BNI per 
capita i EU-27 under samma period.

Or. en

Ändringsförslag 1202
María Irigoyen Pérez

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 82 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sammanhållningsfonden ska stödja de 
medlemsstater vars bruttonationalinkomst 
(BNI) per capita, mätt i köpkraftspariteter 
och beräknad på grundval av uppgifter för 
unionen för perioden 2007–2009, är lägre 
än 90 % av genomsnittlig BNI per capita i 
EU-27 under samma period.

Sammanhållningsfonden ska stödja de 
medlemsstater vars bruttonationalinkomst 
(BNI) per capita, mätt i köpkraftspariteter 
och beräknad på grundval av de senaste
uppgifter för unionen som finns 
tillgängliga för perioden 2007–2009, är 
lägre än 90 % av genomsnittlig BNI per 
capita i EU-27 under samma period.

Or. es

Motivering

De ekonomiska uppgifter som används ska vara de senaste som finns tillgängliga för att på ett 
trovärdigt sätt återge den verkliga situationen för regionerna och spegla krisens verkningar.
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Ändringsförslag 1203
Eleni Theocharous

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 82 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sammanhållningsfonden ska stödja de 
medlemsstater vars bruttonationalinkomst 
(BNI) per capita, mätt i köpkraftspariteter 
och beräknad på grundval av uppgifter för 
unionen för perioden 2007–2009, är lägre 
än 90 % av genomsnittlig BNI per capita i 
EU-27 under samma period.

Sammanhållningsfonden ska stödja de 
medlemsstater vars bruttonationalinkomst 
(BNI) per capita, mätt i köpkraftspariteter 
och beräknad på grundval av uppgifter för 
unionen för perioden 2007–2009, är lägre 
än 90 % av genomsnittlig BNI per capita i 
EU-27 under samma period, såväl som 
små ömedlemsstater som inte har några 
varaktiga fasta förbindelser med det 
europeiska fastlandet och vars befolkning 
understiger 2 miljoner invånare.

Or. en

Motivering

Små östater som står inför de allvarliga svårigheter som har sin upprinnelse i deras avlägsna 
läge och avskildhet utan att ha det stöd som det innebär att en del av det nationella territoriet 
är beläget på fastlandet måste vara fullt berättigade till att få stöd från 
Sammanhållningsfonden, inte bara under övergångsperioder. De små östaternas territoriella 
särart erkändes i bestämmelserna i artikel 174 och förklaring 33 i fördraget. Malta och 
Cypern har även erkänts av FN som små östater. En storleksfaktor kan också användas för att 
definiera en liten östat (t.ex. högsta möjliga invånarantal).

Ändringsförslag 1204
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 82 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sammanhållningsfonden ska stödja de 
medlemsstater vars bruttonationalinkomst 
(BNI) per capita, mätt i köpkraftspariteter 
och beräknad på grundval av uppgifter för 
unionen för perioden 2007–2009, är lägre 
än 90 % av genomsnittlig BNI per capita i 

Sammanhållningsfonden ska stödja de 
medlemsstater vars bruttonationalinkomst 
(BNI) per capita, mätt i köpkraftspariteter 
och beräknad på grundval av tillgängliga
uppgifter för unionen för de tre senaste 
åren för perioden 2007–2009, är lägre än 
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EU-27 under samma period. 90 % av genomsnittlig BNI per capita i 
EU-27 under samma period.

Or. es

Ändringsförslag 1205
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 82 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sammanhållningsfonden ska stödja de 
medlemsstater vars bruttonationalinkomst 
(BNI) per capita, mätt i köpkraftspariteter 
och beräknad på grundval av uppgifter för 
unionen för perioden 2007–2009, är lägre 
än 90 % av genomsnittlig BNI per capita i 
EU-27 under samma period.

Sammanhållningsfonden ska stödja de 
medlemsstater vars bruttonationalinkomst 
(BNI) per capita, mätt i köpkraftspariteter 
och beräknad på grundval av uppgifter för 
unionen för perioden 2007-2010, är lägre 
än 90 % av genomsnittlig BNI per capita i 
EU-27 under samma period.

Or. fr

Ändringsförslag 1206
Eleni Theocharous

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 82 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De medlemsstater som är berättigade till 
medel från Sammanhållningsfonden 2013 
men vars nominella BNI per capita 
överstiger 90 % av genomsnittlig BNI per 
capita i EU-27 beräknat enligt första 
stycket, ska under en övergångsperiod få 
stöd från Sammanhållningsfonden på 
särskilda grunder.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1207
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 82 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Omedelbart efter denna förordnings 
ikraftträdande ska kommissionen genom en 
genomförandeakt anta ett beslut med en 
förteckning över de regioner som uppfyller 
kriterierna för de tre regionkategorierna i 
punkt 2 och de medlemsstater som 
uppfyller kriterierna i punkt 3. 
Förteckningen ska gälla under perioden 1 
januari 2014–31 december 2020.

4. Omedelbart efter denna förordnings 
ikraftträdande ska kommissionen genom en 
genomförandeakt anta ett beslut med en 
förteckning över de regioner som uppfyller 
kriterierna för de två regionkategorierna i 
punkt 2 och de medlemsstater som 
uppfyller kriterierna i punkt 3. 
Förteckningen ska gälla under perioden 1 
januari 2014–31 december 2020.

Or. de

Ändringsförslag 1208
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 82 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. År 2015 ska kommissionen se över 
vilka regioner som är berättigade till stöd 
enligt de olika kategorier som avses i 
punkt 2. De regioner i vilka BNP per 
capita mellan den ovannämnda 

referensperioden och perioden 2010‒2012 

har fallit med 5 % eller mer på grund av 
lågkonjekturen kommer att tilldelas 
kompletterande medel som motsvarar 
deras nya förhållanden.

Or. en
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Ändringsförslag 1209
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 83 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta ett beslut om årlig 
fördelning per medlemsstat av de samlade 
medlen, utan att det påverkar tillämpningen 
av punkt 3 i den här artikeln eller 
artikel 84.7.

2. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta ett beslut om årlig 
fördelning av samlade medlen per 
medlemsstat för målet Investering för 
tillväxt och sysselsättning, utan att det 
påverkar tillämpningen av punkt 3 i den 
här artikeln eller artikel 84.7 och genom 
samarbetsprogram för målet Europeiskt 
territoriellt samarbete.

Or. fr

Motivering

Förändringsförslaget bygger på rapporten (2010/2155(INI)) som antogs vid 
plenarsammanträdet i juni 2011, och syftar till att begära en tilldelning av europeiska 
krediter genom samarbetsprogram. Detta tilldelningssystem skulle göra det möjligt att 
undvika obalanserad nationell tilldelning till samma område och beräkningen av ekonomisk 
avkastning, för att på ett integrerat sätt uppfylla behoven i det berörda samarbetsområdet.

Ändringsförslag 1210
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 83 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta ett beslut om årlig 
fördelning per medlemsstat av de samlade 
medlen, utan att det påverkar tillämpningen 
av punkt 3 i den här artikeln eller 
artikel 84.7.

2. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta ett beslut om årlig 
fördelning per medlemsstat av de samlade 
medlen inom ramen för målet Investering 
för tillväxt och sysselsättning, utan att det 
påverkar tillämpningen av punkt 3 i den 
här artikeln eller artikel 84.7, och genom 
ett samarbetsprogram inom ramen för 
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målet Europeiskt territoriellt samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 1211
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 83 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta ett beslut om årlig 
fördelning per medlemsstat av de samlade 
medlen, utan att det påverkar tillämpningen 
av punkt 3 i den här artikeln eller 
artikel 84.7.

2. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta ett beslut om årlig 
fördelning per medlemsstat av de samlade 
medlen, för målet Investering för tillväxt 
och sysselsättning, utan att det påverkar 
tillämpningen av punkt 3 i den här artikeln 
eller artikel 84.7 och per 
samarbetsprogram för målet Europeiskt 
territoriellt samarbete.

Or. fr

Motivering

Det ligger en dubbel risk i att fortsätta med det aktuella systemet med en fördelning per land, 
dvs. en obalanserad nationell tilldelning till samma område och risken att upprätthålla 
tanken om ”rättvis avkastning” i varje land.

Ändringsförslag 1212
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 83 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta ett beslut om årlig 
fördelning per medlemsstat av de samlade 
medlen, utan att det påverkar tillämpningen 
av punkt 3 i den här artikeln eller 

2. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta ett beslut om årlig 
fördelning per medlemsstat av de samlade 
medlen för målet Investering för tillväxt 
och sysselsättning och för målet 
Europeiskt territoriellt samarbete, utan att 
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artikel 84.7. det påverkar tillämpningen av punkt 3 i den 
här artikeln eller artikel 84.7.

Or. es

Ändringsförslag 1213
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlen för målet Investering för tillväxt 
och sysselsättning ska uppgå till 96,52 % 
av de samlade medlen (dvs. till 
324 320 492 844 euro) och de ska fördelas 
på följande sätt:

Medlen för målet Investering för tillväxt 
och sysselsättning ska uppgå till XX % av 
de samlade medlen (dvs. till XXX XXX 
XXX XXX euro) och de ska fördelas på 
följande sätt:

Or. es

Ändringsförslag 1214
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 1 – första stycket – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) 50,13 % (dvs. 162 589 839 384 euro) till 
mindre utvecklade regioner.

(a) [50,13 %] 1 (xxx) till mindre utvecklade 
regioner.
__________________
1 Procenttalet måste anpassas i enlighet 
med förhandlingarna om den fleråriga 
budgetramen.

Or. de

Ändringsförslag 1215
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) 50,13 % (dvs. 162 589 839 384 euro) till 
mindre utvecklade regioner.

a) XX % (dvs. XXX XXX XXX XXX euro) 
till mindre utvecklade regioner.

Or. es

Ändringsförslag 1216
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 1 – första stycket – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) 12,01 % (dvs. 38 951 564 661 euro) till 
övergångsregioner.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 1217
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) 12,01 % (dvs. 38 951 564 661 euro) till 
övergångsregioner.

b) XX % (dvs. XXX XXX XXX XXX euro) 
till övergångsregioner.

Or. es

Ändringsförslag 1218
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Alla regioner som var berättigade till 
stöd inom ramen för konvergensmålen i 
enlighet med artikel 5.1 i rådets 
förordning (EG) nr 1083/2006 och vars 
BNP per capita överstiger 75 % av den 
genomsnittliga BNP i EU-27, och 
regioner som var berättigade till 
övergångsstöd i enlighet med artikel 8.1 i 
rådets förordning (EG) nr 1083/2006 ska 
få strukturfondsstöd som motsvarar minst 
två tredjedelar av deras anslag för 
perioden 2007–2013 (dvs. en totalsumma 
på XXXX XXXX XXXX euro).

Or. en

Ändringsförslag 1219
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 1 – första stycket – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) 16,39 % (dvs. 53 142 922 017 euro) till 
mer utvecklade regioner.

(a) [28,40 %] 1 (xxx) till mer utvecklade 
regioner.
__________________
1 Procenttalet måste anpassas i enlighet 
med förhandlingarna om den fleråriga 
budgetramen.

Or. de

Ändringsförslag 1220
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 1 – stycke 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) 16,39 % (dvs. 53 142 922 017 euro) till 
mer utvecklade regioner.

c) XX % (dvs. XX XXX XXX XXX euro) 
till mer utvecklade regioner.

Or. es

Ändringsförslag 1221
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 1 – första stycket – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) 21,19 % (dvs. 68 710 486 782 euro) till 
medlemsstater som får stöd från 
Sammanhållningsfonden.

(d) 21,19 % (xxx) till medlemsstater som 
får stöd från Sammanhållningsfonden.

__________________
1 Procenttalet måste anpassas i enlighet 
med förhandlingarna om den fleråriga 
budgetramen.

Or. de

Ändringsförslag 1222
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) 21,19 % (dvs. 68 710 486 782 euro) till 
medlemsstater som får stöd från 
Sammanhållningsfonden.

d) XX % (dvs. XX XXX XXX XXX euro) 
till medlemsstater som får stöd från 
Sammanhållningsfonden.

Or. es



AM\903905SV.doc 63/176 PE491.056v01-00

SV

Ändringsförslag 1223
Younous Omarjee, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Maurice Ponga

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 1 – stycke 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) 0,29 % (dvs. 925 680 000 euro) som 
tilläggsfinansiering för de yttersta 
randområden som anges i artikel 349 i 
fördraget och för de Nuts 2-regioner som 
uppfyller kriterierna i artikel 2 i protokoll 
nr 6 till anslutningsfördraget för Österrike, 
Finland och Sverige.

e) Erufs anslag på XXX euro (dvs. 
40 euro per invånare) kommer att avsättas 
som tilläggsfinansiering för de yttersta 
randområden som anges i artikel 349 i 
fördraget och för de Nuts 2-regioner som 
uppfyller kriterierna i artikel 2 i protokoll 
nr 6 till anslutningsfördraget för Österrike, 
Finland och Sverige.

Or. fr

Ändringsförslag 1224
Markus Pieper, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 1 – första stycket – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) 0,29 % (dvs. 925 680 000 euro) som 
tilläggsfinansiering för de yttersta 
randområden som anges i artikel 349 i 
fördraget och för de Nuts 2-regioner som 
uppfyller kriterierna i artikel 2 i protokoll 
nr 6 till anslutningsfördraget för Österrike, 
Finland och Sverige.

e) 0,29 % (xxx) som tilläggsfinansiering 
för de yttersta randområden som anges i 
artikel 349 i fördraget och för de Nuts 2-
regioner som uppfyller kriterierna i 
artikel 2 i protokoll nr 6 till 
anslutningsfördraget för Österrike, Finland 
och Sverige.

Or. de

Ändringsförslag 1225
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 1 – stycke 1 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) 0,29 % (dvs. 925 680 000 euro) som 
tilläggsfinansiering för de yttersta 
randområden som anges i artikel 349 i 
fördraget och för de Nuts 2-regioner som 
uppfyller kriterierna i artikel 2 i protokoll 
nr 6 till anslutningsfördraget för Österrike, 
Finland och Sverige.

e) XXX euro som tilläggsfinansiering för 
de yttersta randområden som anges i 
artikel 349 i fördraget och XXX euro som 
tilläggsfinansiering för de Nuts 2-regioner 
som uppfyller kriterierna i artikel 2 i 
protokoll nr 6 till anslutningsfördraget för 
Österrike, Finland och Sverige.

Or. es

Ändringsförslag 1226
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) 0,29 % (dvs. 925 680 000 euro) som 
tilläggsfinansiering för de yttersta 
randområden som anges i artikel 349 i 
fördraget och för de Nuts 2-regioner som 
uppfyller kriterierna i artikel 2 i protokoll 
nr 6 till anslutningsfördraget för Österrike, 
Finland och Sverige.

e) XXX euro som tilläggsfinansiering för 
de Nuts 2-regioner som uppfyller 
kriterierna i artikel 2 i protokoll nr 6 till 
anslutningsfördraget för Österrike, Finland 
och Sverige.

Or. en

Ändringsförslag 1227
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) 0,29 % (dvs. 925 680 000 euro) som 
tilläggsfinansiering för de yttersta 
randområden som anges i artikel 349 i 
fördraget och för de Nuts 2-regioner som 
uppfyller kriterierna i artikel 2 i protokoll 

e) XXX euro som tilläggsfinansiering för 
de yttersta randområden som anges i 
artikel 349 i fördraget och för vilka 
stödnivåerna bör motsvara realiteten av 
de nackdelar som är typiska för de yttersta 
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nr 6 till anslutningsfördraget för 
Österrike, Finland och Sverige.

randområdena.

Or. en

Ändringsförslag 1228
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) 0.29 % (dvs. 925 680 000 euro) som 
tilläggsfinansiering för de yttersta 
randområden som anges i artikel 349 i 
fördraget och för de Nuts 2-regioner som 
uppfyller kriterierna i artikel 2 i protokoll 
nr 6 till anslutningsfördraget för Österrike, 
Finland och Sverige.

e) XX % (dvs. XXXX XXXX XXXX euro)
som tilläggsfinansiering för de yttersta 
randområden som anges i artikel 349 i 
fördraget och för de Nuts 2-regioner som 
uppfyller kriterierna i artikel 2 i protokoll 
nr 6 till anslutningsfördraget för Österrike, 
Finland och Sverige.

Or. pt

Motivering

I den senaste fleråriga budgetramen (2007–2013) mottog de yttre randområdena och de 
glesbefolkade regionerna 1 513 miljoner euro enligt 2004-års priser vilket motsvarar 
1 738 miljoner enligt 2011-års priser. Att jämföra beloppet för 2007–2012 års programperiod 
med den för 2014–2020 med nuvarande priser skulle innebära en minskning med 47 % av 
tilläggsanslagen vilket är orimligt med tanke på de naturliga, ekonomiska och sociala 
förhållandena i dessa regioner. 

Ändringsförslag 1229
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 1 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) XXX euro som tilläggsfinansiering för 
anslag till områden med allvarliga och 
permanenta, naturbetingade nackdelar 
inom ramen för de operativa program 
som antagits i enlighet med artikel 10 i 
Eruf-förordningen. En definition av 
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sådana områden återfinns i artikel 111.4, 
där de områden som redan nämnts under 
led e) inte ingår.

Or. es

Ändringsförslag 1230
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 1 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) XXX euro som tilläggsfinansiering för 
de yttersta randområden som anges i 
artikel 349 i fördraget och för vilka 
stödnivåerna bör motsvara realiteten av 
de nackdelar som är typiska för de yttersta 
randområdena.

Or. en

Ändringsförslag 1231
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 1 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) XXX euro som tilläggsfinansiering för 
de Nuts 2-regioner som uppfyller 
kriterierna i artikel 2 i protokoll nr 6 till 
anslutningsfördraget för Österrike, 
Finland och Sverige.

Or. en

Ändringsförslag 1232
Teresa Riera Madurell
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Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 1 – stycke 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) XXX euro som tilläggsfinansiering
som ska tilldelas områden som drabbats 
av varaktiga och svåra geografiska 
nackdelar inom ramen för operativa 
program som företagits i enlighet med 
artikel 10 i Eruf-förordningen; dessa 
områden är de som definierats i artikel 
111.4 förutom de som redan nämnts ovan 
i leden e och ea.

Or. en

Motivering

Ytterligare medel måste garanteras för regioner som har varaktiga och svåra geografiska 
nackdelar för att hjälpa dem övervinna de svårigheter som är kopplade till deras specifika 
förutsättningar och utnyttja sin utvecklingspotential.

Ändringsförslag 1233
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 1 – stycke 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) XXX euro som tilläggsfinansiering 
som ska tilldelas områden som drabbats 
av varaktiga och svåra geografiska 
nackdelar inom ramen för operativa 
program som företagits i enlighet med 
artikel 10 i Eruf-förordningen; dessa 
områden är de som definierats i artikel 
111.4 förutom de som redan nämnts ovan 
i leden e och ea.

Or. en
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Ändringsförslag 1234
Ivars Godmanis, Inese Vaidere, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Justas Vincas Paleckis, 
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Ivari 
Padar, Vilja Savisaar-Toomast, Sandra Kalniete, Viktor Uspaskich

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För medlemsstater som blev medlemmar i 
Europeiska unionen innan 2013, vars 
BNP per capita ligger under 75 % av 
genomsnittlig BNP i EU-27 och vars 
genomsnittliga verkliga BNP-tillväxt för 
2008–2010 var lägre än genomsnittet för 
EU-27, ska de sammanhållningspolitiska 
anslagen inte vara lägre än under 
perioden 2007–2013.

Or. en

Ändringsförslag 1235
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla regioner vars BNP per capita ligger 
under 75 % av genomsnittlig BNP i EU-
27 och vars genomsnittliga verkliga BNP-
tillväxt för 2008–2010 var lägre än 
genomsnittet för EU-27, ska erhålla
anslag med den högsta nivån fastställd till 
3,X % av deras BNP eller till deras anslag 
för perioden 2007–2013 om det beloppet 
är lägre.

Or. en
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Ändringsförslag 1236
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla regioner vars BNP per capita för 
perioden 2007–2013 var mindre än 75 % 
av genomsnittlig BNP i EU-25 men vars 
BNP per capita ligger över 75 % av 
genomsnittlig BNP i EU-27 ska få 
strukturfondsstöd som motsvarar minst 
två tredjedelar av deras anslag för 
perioden 2007–2013.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1237
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla regioner vars BNP per capita för 
perioden 2007–2013 var mindre än 75 % 
av genomsnittlig BNP i EU-25 men vars 
BNP per capita ligger över 75 % av 
genomsnittlig BNP i EU-27 ska få 
strukturfondsstöd som motsvarar minst två 
tredjedelar av deras anslag för perioden 
2007–2013.

Alla regioner vars BNP per capita för 
perioden 2007–2013 var mindre än 75 % 
av genomsnittlig BNP i EU-25 men vars 
BNP per capita ligger över 75 % av 
genomsnittlig BNP i EU-27 ska få 
strukturfondsstöd som inte överstiger 50 %
av deras anslag för perioden 2007–2013.

Or. en

Ändringsförslag 1238
María Irigoyen Pérez, Antolín Sánchez Presedo, Carmen Romero López, Luis Yáñez-
Barnuevo García
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Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla regioner vars BNP per capita för 
perioden 2007–2013 var mindre än 75 % 
av genomsnittlig BNP i EU-25 men vars
BNP per capita ligger över 75 % av 
genomsnittlig BNP i EU-27 ska få 
strukturfondsstöd som motsvarar minst två 
tredjedelar av deras anslag för perioden 
2007–2013.

Alla regioner vilkas BNP per capita för 
perioden 2007–2013 var mindre än 75 % 
av genomsnittlig BNP i EU-25 men vilkas
BNP per capita ligger över 75 % av 
genomsnittlig BNP i EU-27 ska få 
strukturfondsstöd som motsvarar minst två 
tredjedelar av deras anslag för perioden 
2007–2013 i syfte att konsolidera de 
framsteg som uppnåtts.

Or. es

Motivering

För att garantera långsiktig hållbarhet beträffande strukturfondernas investeringar och för 
att påskynda den ekonomiska tillväxt och sociala sammanhållning i Europas regioner som 
uppkommer genom konvergens måste regionerna erhålla åtminstone två tredjedelar av sina 
anslag för perioden 2007–2013 med målet att konsolidera uppnådda framsteg.

Ändringsförslag 1239
Ana Miranda

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla regioner vars BNP per capita för 
perioden 2007–2013 var mindre än 75 % 
av genomsnittlig BNP i EU-25 men vars 
BNP per capita ligger över 75 % av 
genomsnittlig BNP i EU-27 ska få 
strukturfondsstöd som motsvarar minst två 
tredjedelar av deras anslag för perioden 
2007–2013.

För alla regioner vars BNP per capita för 
perioden 2007–2013 var mindre än 75 % 
av genomsnittlig BNP i EU-25 men vars 
BNP per capita ligger över 75 % av 
genomsnittlig BNP i EU-27, eller för de 
regioner som för första gången lämnar 
kategorin konvergensregioner, motsvarar
ett överstigande av den minsta stödnivån 
under perioden 2014–2020 en 
anpassningsmekanism med en gradvis 
avtagande procentandel av deras tidigare 
vägledande genomsnittliga årliga anslag 
inom ramen för konvergensanslaget, 
uträknat av kommissionen inom den 



AM\903905SV.doc 71/176 PE491.056v01-00

SV

fleråriga budgetramen för 2007–2013. 
Under perioden 2014–2020 kommer det 
totala stödet att motsvara minst två 
tredjedelar av stödet för perioden 2007–
2013.

Or. en

Ändringsförslag 1240
Michael Theurer

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 1 – andra stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla regioner vars BNP per capita för 
perioden 2007–2013 var mindre än 75 % 
av genomsnittlig BNP i EU-25 men vars 
BNP per capita ligger över 75 % av 
genomsnittlig BNP i EU-27 ska få 
strukturfondsstöd som motsvarar minst två 
tredjedelar av deras anslag för perioden 
2007–2013.

Alla regioner som under perioden 2007–
2013 fick stöd enligt konvergensmålet och 
vars BNP per capita ligger över 75 % av 
genomsnittlig BNP i EU-27 ska få 
strukturfondsstöd som motsvarar minst två 
tredjedelar av deras anslag för perioden 
2007–2013.

Or. de

Motivering

För att undvika orimliga bördor och statistiska snedvridna effekter ska en övergångsreglering 
tas fram.

Ändringsförslag 1241
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 1 – andra stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla regioner vars BNP per capita för 
perioden 2007–2013 var mindre än 75 % 
av genomsnittlig BNP i EU-25 men vars 
BNP per capita ligger över 75 % av 

Alla regioner som under perioden 2007–
2013 fick stöd enligt konvergensmålet, 
inklusive regioner som under samma 
period var så kallade utfasningsregioner 
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genomsnittlig BNP i EU-27 ska få 
strukturfondsstöd som motsvarar minst två 
tredjedelar av deras anslag för perioden 
2007–2013.

enligt artikel 8.1 i rådets förordning 
nr 1083/2006 och vars BNP per capita 
ligger över 75 % av genomsnittlig BNP i 
EU-27 ska få strukturfondsstöd som 
motsvarar minst två tredjedelar av deras 
anslag för perioden 2007–2013.

Or. de

Motivering

Kommissionens formulering om det såkallade säkerhetsnätet, det vill säga ett minimistöd på 
2/3 av innevarande stödperiod, omfattar inte nuvarande utfasningsregioner enligt artikel 8.1 i 
rådets förordning nr 1083/2006, vars BNP-nivå per capita kommer att överskrida 75 % av 
BNP-genomsnittet för EU-25, mätt och beräknad i enlighet med artikel 5.1, såsom Leipzig i 
Tyskland. Dessa regioner behöver dock också säkerhetsnätet för att konsolidera de 
förbättringar som åstadkommits.

Ändringsförslag 1242
Constanze Angela Krehl, Hermann Winkler

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla regioner vars BNP per capita för 
perioden 2007–2013 var mindre än 75 % 
av genomsnittlig BNP i EU-25 men vars 
BNP per capita ligger över 75 % av 
genomsnittlig BNP i EU-27 ska få 
strukturfondsstöd som motsvarar minst två 
tredjedelar av deras anslag för perioden 
2007–2013.

Alla regioner vars BNP per capita för 
perioden 2007–2013 var mindre än 75 % 
av genomsnittlig BNP i EU-25 men vars 
BNP per capita ligger över 75 % av 
genomsnittlig BNP i EU-27 och de 
regioner som för närvarande har 
avvecklingsstatus ska få strukturfondsstöd 
som motsvarar minst två tredjedelar av 
deras anslag för perioden 2007–2013.

Or. en

Ändringsförslag 1243
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 1 – andra stycket
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla regioner vars BNP per capita för 
perioden 2007–2013 var mindre än 75 % 
av genomsnittlig BNP i EU-25 men vars 
BNP per capita ligger över 75 % av 
genomsnittlig BNP i EU-27 ska få 
strukturfondsstöd som motsvarar minst 
två tredjedelar av deras anslag för perioden 
2007–2013.

För att investeringar från strukturfonderna 
ska hålla på lång sikt bör alla regioner som 
under perioden 2007–2013 fick stöd enligt 
konvergensmålet, dvs. inklusive 
utfasningsregioner enligt artikel 8.1 i 
rådets förordning nr 1083/2006, vars BNP 
per capita för perioden 2007–2013 var 
mindre än 75 % av genomsnittlig BNP i 
EU-25 men vars BNP per capita har stigit 
till över 75 % av genomsnittlig BNP i EU-
27 ska få minst två tredjedelar av deras 
anslag för perioden 2007–2013.

Or. de

Motivering

Kommissionens förslag om det såkallade säkerhetsnätet omfattar inte aktuella 
utfasningsregioner. Särskilt i dessa regioner behövs dock ”säkerhetsnätet” på minst 2/3 av 
aktuella anslag för att konsolidera de förbättringar som åstadkommits.

Ändringsförslag 1244
Eleni Theocharous

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla regioner vars BNP per capita för 
perioden 2007–2013 var mindre än 75 % 
av genomsnittlig BNP i EU-25 men vars 
BNP per capita ligger över 75 % av 
genomsnittlig BNP i EU-27 ska få 
strukturfondsstöd som motsvarar minst två 
tredjedelar av deras anslag för perioden 
2007–2013.

Alla regioner vars BNP per capita för 
perioden 2007–2013 var mindre än 75 % 
av genomsnittlig BNP i EU-25 men vars 
BNP per capita ligger över 75 % av 
genomsnittlig BNP i EU-27 ska få 
strukturfondsstöd som motsvarar minst två 
tredjedelar av deras anslag för perioden 
2007–2013. Utan att det påverkar det 
ovanstående ska enskilda regioner som är 
små ömedlemsstater och som erhåller 
medel från Sammanhållningsfonden 
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under perioden 2007‒2013 erhålla anslag 

från strukturfonderna som motsvarar 

deras anslag för perioden 2007‒2013.

Or. en

Motivering

Små ömedlemsstater kännetecknas av sin avlägsenhet och av att det är svårt och dyrt för dem 
att få tillgång till den inre marknaden. Detta leder till ständiga förluster i deras 
konkurrenskraft, vilket påverkar deras förmåga att gynnas och att bidra till EU-målen. Stöd 
inom ramen för sammanhållningspolitiken måste nå den kritiska massa som krävs för att 
utvecklingsprogram ska kunna inrättas som kommer att underlätta deras fulla integration i 
den inre marknaden.

Ändringsförslag 1245
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla regioner vars BNP per capita för 
perioden 2007–2013 var mindre än 75 % 
av genomsnittlig BNP i EU-25 men vars
BNP per capita ligger över 75 % av 
genomsnittlig BNP i EU-27 ska få 
strukturfondsstöd som motsvarar minst två 
tredjedelar av deras anslag för perioden 
2007–2013.

Alla regioner vilkas BNP per capita för 
perioden 2007–2013 var mindre än 75 % 
av genomsnittlig BNP i EU-25 men vilkas
BNP per capita ligger över 75 % av 
genomsnittlig BNP i EU-27 ska få 
strukturfondsstöd från var och en av 
fonderna som motsvarar minst två 
tredjedelar av deras anslag för perioden 
2007–2013.

Or. es
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Ändringsförslag 1246
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Följande kriterier ska användas vid 
fördelningen per medlemsstat:

2. Följande kriterier ska användas vid 
fördelningen per medlemsstat, på grundval 
av statistik med ett genusperspektiv: 

Or. en

Ändringsförslag 1247
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Stödberättigande befolkning, regionalt 
välstånd, nationellt välstånd och 
arbetslöshetsnivå för mindre utvecklade 
regioner och övergångsregioner.

a) Stödberättigande befolkning, regionalt 
välstånd, nationellt välstånd, geografiska 
kriterier (lutning, höjd över havet, klimat)
och arbetslöshetsnivå för mindre 
utvecklade regioner och 
övergångsregioner.

Or. en

Ändringsförslag 1248
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Stödberätttigande befolkning, regionalt 
välstånd, nationellt välstånd och 
arbetslöshetsnivå för mindre utvecklade 

a) Stödberätttigande befolkning, regionalt 
välstånd, territoriella kriterier (lutning, 
höjd över havet, klimat), nationellt 
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regioner och övergångsregioner. välstånd och arbetslöshetsnivå för mindre 
utvecklade regioner och 
övergångsregioner.

Or. fr

Ändringsförslag 1249
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Stödberättigande befolkning, regionalt 
välstånd, nationellt välstånd och 
arbetslöshetsnivå för mindre utvecklade 
regioner och övergångsregioner.

a) Stödberättigande befolkning, regionalt 
välstånd, nationellt välstånd, nettojusterad 
disponibel inkomst per capita och 
arbetslöshetsnivå för mindre utvecklade 
regioner och övergångsregioner.

Or. en

Ändringsförslag 1250
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Stödberätttigande befolkning, regionalt 
välstånd, nationellt välstånd och 
arbetslöshetsnivå för mindre utvecklade 
regioner och övergångsregioner.

a) Stödberätttigande befolkning, regionalt 
välstånd, nationellt välstånd, allvarliga och 
permanenta naturbetingade eller 
demografiska nackdelar, enligt 
definitionen i artikel 111. 4 och 
arbetslöshetsnivå för mindre utvecklade 
regioner och övergångsregioner.

Or. fr
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Ändringsförslag 1251
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 84 – punkt 2 – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Stödberättigande befolkning, regionalt 
välstånd, nationellt välstånd och 
arbetslöshetsnivå för mindre utvecklade 
regioner och övergångsregioner.

a) Stödberättigande befolkning, regionalt 
välstånd, nationellt välstånd och 
arbetslöshetsnivå med hänsyn till 
svårigheterna som drabbar regioner med 
komplicerade demografiska utmaningar
för mindre utvecklade regioner och 
övergångsregioner.

Or. de

Ändringsförslag 1252
Rosa Estaràs Ferragut, Esther Herranz García, Veronica Lope Fontagné, María 
Auxiliadora Correa Zamora

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Stödberättigande befolkning, regionalt 
välstånd, nationellt välstånd och 
arbetslöshetsnivå för mindre utvecklade 
regioner och övergångsregioner.

a) Stödberättigande befolkning, regionalt 
välstånd, nationellt välstånd och 
arbetslöshetsnivå, allvarliga och 
permanenta, naturbetingade eller 
demografiska nackdelar, avfolkning, 
utspridd och åldrande befolkning för 
mindre utvecklade regioner och 
övergångsregioner.

Or. es

Ändringsförslag 1253
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Stödberättigande befolkning, regionalt 
välstånd, nationellt välstånd och 
arbetslöshetsnivå för mindre utvecklade 
regioner och övergångsregioner.

a) Stödberättigande befolkning, regionalt 
välstånd, nationellt välstånd, geografiska 
kriterier (lutning, höjd över havet, klimat)
och arbetslöshetsnivå för mindre 
utvecklade regioner och 
övergångsregioner.

Or. en

Ändringsförslag 1254
László Surján

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Stödberättigande befolkning, regionalt 
välstånd, nationellt välstånd och 
arbetslöshetsnivå för mindre utvecklade 
regioner och övergångsregioner.

a) Stödberättigande befolkning, regionalt 
välstånd, olikheter inom regionerna, 
nationellt välstånd och arbetslöshetsnivå 
för mindre utvecklade regioner och 
övergångsregioner.

Or. en

Ändringsförslag 1255
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Stödberättigande befolkning, regionalt 
välstånd, nationellt välstånd och 
arbetslöshetsnivå för mindre utvecklade 
regioner och övergångsregioner.

(a) Stödberättigande befolkning, regionalt 
välstånd, nationellt välstånd och 
arbetslöshetsnivå för mindre utvecklade 
regioner, övergångsregioner och de yttersta 
randområdena.

Or. pt
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Motivering

Tilläggsanslagens tilldelning för de yttersta randområdena och glesbefolkade regioner bör 
utföras inom samma förfarande som för  mindre utvecklade regioner. Det är värt att notera 
att i avdelning V (ekonomiskt stöd från fonderna), artikel 110.3b jämförs de yttersta 
randområdena med mindre utvecklade regioner och tilläggsanslagens tilldelning till 
berättigade regioner bör följas.

Ändringsförslag 1256
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Stödberättigande befolkning, regionalt 
välstånd, sysselsättningsgrad, 
utbildningsnivå och befolkningstäthet för 
mer utvecklade regioner.

b) Stödberättigande befolkning, regionalt 
välstånd, sysselsättningsgrad, 
utbildningsnivå, befolkningstäthet och 
demografiskt sårbarhetsindex för mer 
utvecklade regioner.

Or. en

Ändringsförslag 1257
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Stödberättigande befolkning, regionalt 
välstånd, sysselsättningsgrad, 
utbildningsnivå och befolkningstäthet för 
mer utvecklade regioner.

b) Stödberättigande befolkning, regionalt 
välstånd, sysselsättningsgrad, 
utbildningsnivå, geografiska kriterier 
(lutning, höjd över havet, klimat) och 
befolkningstäthet för mer utvecklade 
regioner.

Or. en
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Ändringsförslag 1258
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Iratxe García Pérez, Pilar Ayuso, Veronica 
Lope Fontagné, Inés Ayala Sender

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Stödberättigande befolkning, regionalt 
välstånd, sysselsättningsgrad, 
utbildningsnivå och befolkningstäthet för
mer utvecklade regioner.

b) Stödberättigande befolkning, regionalt 
välstånd, sysselsättningsgrad, 
utbildningsnivå och befolkningstäthet 
utspridd och åldrande befolkning vad 
gäller mer utvecklade regioner.

Or. es

Ändringsförslag 1259
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Stödberätttigande befolkning, regionalt 
välstånd, sysselsättningsgrad, 
utbildningsnivå och befolkningstäthet för 
mer utvecklade regioner.

b) Stödberätttigande befolkning, regionalt 
välstånd, sysselsättningsgrad, 
utbildningsnivå, territoriella kriterier 
(lutning, höjd över havet, klimat) och 
befolkningstäthet för mer utvecklade 
regioner.

Or. fr

Ändringsförslag 1260
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Stödberättigande befolkning, regionalt b) Stödberättigande befolkning, regionalt 
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välstånd, sysselsättningsgrad, 
utbildningsnivå och befolkningstäthet för 
mer utvecklade regioner.

välstånd, sysselsättningsgrad, 
utbildningsnivå, nettojusterad disponibel 
inkomst per capita, social utsatthet, 
demografisk sårbarhet och 
befolkningstäthet för mer utvecklade 
regioner. 

Or. en

Ändringsförslag 1261
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Stödberätttigande befolkning, regionalt 
välstånd, sysselsättningsgrad, 
utbildningsnivå och befolkningstäthet för 
mer utvecklade regioner.

b) Stödberätttigande befolkning, regionalt 
välstånd, lokala skillnadet (Nuts 3), 
sysselsättningsgrad, utbildningsnivå samt
befolkningstäthet och demografiskt 
åldrande för mer utvecklade regioner.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att ta hänsyn till lokala skillnader för att möjliggöra mer riktade åtgärder och 
ta hänsyn till fattiga områden i regionerna, även i de rikaste.

Ändringsförslag 1262
María Irigoyen Pérez

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Stödberättigande befolkning, regionalt 
välstånd, sysselsättningsgrad, 
utbildningsnivå och befolkningstäthet för
mer utvecklade regioner.

b) Stödberättigande befolkning, regionalt 
välstånd, sysselsättningsgrad, 
utbildningsnivå och avhopp från skolan 
samt befolkningstäthet vad gäller mer 
utvecklade regioner.
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Or. es

Motivering

Demografiska utmaningar såsom utspridd och åldrande befolkning borde beaktas 
tillsammans med låg befolkningstäthet, eftersom de utgör allvarliga och permanenta 
demografiska utmaningar. Det är även nödvändigt att beakta avhoppen från skolan.

Ändringsförslag 1263
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Stödberättigande befolkning, regionalt 
välstånd, sysselsättningsgrad, 
utbildningsnivå och befolkningstäthet för 
mer utvecklade regioner.

b) Stödberättigande befolkning, regionalt 
välstånd, sysselsättningsgrad, 
utbildningsnivå och befolkningstäthet med 
hänsyn till eventuella allvarliga 
demografiska nackdelar för mer 
utvecklade regioner.

Or. de

Ändringsförslag 1264
Rosa Estaràs Ferragut, Esther Herranz García, María Auxiliadora Correa Zamora

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Stödberättigande befolkning, regionalt 
välstånd, sysselsättningsgrad, 
utbildningsnivå och befolkningstäthet för 
mer utvecklade regioner.

b) Stödberättigande befolkning, regionalt 
välstånd, sysselsättningsgrad, 
utbildningsnivå och befolkningstäthet, 
utspridd och åldrande befolkning, 
allvarliga och permanenta, 
naturbetingade eller demografiska 
nackdelar för mer utvecklade regioner.

Or. es
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Ändringsförslag 1265
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Stödberättigande befolkning, regionalt 
välstånd, sysselsättningsgrad, 
utbildningsnivå och befolkningstäthet för 
mer utvecklade regioner.

b) Stödberättigande befolkning, regionalt 
välstånd, sysselsättningsgrad, 
utbildningsnivå, geografiska kriterier 
(lutning, höjd över havet, klimat) och 
befolkningstäthet för mer utvecklade 
regioner.

Or. en

Ändringsförslag 1266
László Surján

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Stödberättigande befolkning, regionalt 
välstånd, sysselsättningsgrad, 
utbildningsnivå och befolkningstäthet för 
mer utvecklade regioner.

b) Stödberättigande befolkning, regionalt 
välstånd, utvecklingsmässiga olikheter 
inom regionerna, sysselsättningsgrad, 
utbildningsnivå och befolkningstäthet för 
mer utvecklade regioner.

Or. en

Ändringsförslag 1267
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Befolkning, nationellt välstånd och 
ytareal för Sammanhållningsfonden.

c) Befolkning, nationellt välstånd, 
geografiska kriterier (lutning, höjd över 
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havet, klimat) och ytareal för 
Sammanhållningsfonden.

Or. en

Ändringsförslag 1268
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Befolkning, nationellt välstånd och 
ytareal för Sammanhållningsfonden.

c) Befolkning, nationellt välstånd, 
territoriella kriterier (lutning, höjd över 
havet, klimat) och ytareal för 
Sammanhållningsfonden.

Or. fr

Ändringsförslag 1269
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Befolkning, nationellt välstånd och 
ytareal för Sammanhållningsfonden.

c) Befolkning, nationellt välstånd, 
geografiska kriterier (lutning, höjd över 
havet, klimat) och ytareal för 
Sammanhållningsfonden.

Or. en

Ändringsförslag 1270
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 2 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Procentandel av territoriet och 
befolkningen som drabbas av allvarliga 
och permanenta, naturbetingade eller 
demografiska nackdelar såsom nämns i 
artikel 174 i fördraget och artikel 111.4 i 
denna förordning.

Or. es

Ändringsförslag 1271
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Omfattningen av de territorier med 
allvarliga och permanenta, 
naturbetingade eller demografiska 
nackdelar som avses i artikel 174 i 
fördraget.

Or. <Original>{FR}fr</Original>

Ändringsförslag 1272
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) De resultat som erhålls ska ses över 
och eventuellt anpassas så att de uppgifter 
som framkommer genom tillämpningen 
av de kriterier som fastställs i 
punkterna a–d på ett objektivt sätt speglar 
den situation som uppstått genom de 
senaste årens ekonomiska och sociala 
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kris.

Or. es

Ändringsförslag 1273
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Minst 25 % av strukturfondernas medel 
för mindre utvecklade regioner, 40 % av 
medlen för övergångsregioner och 52 % 
av medlen för mer utvecklade regioner i 
varje medlemsstat ska tilldelas ESF. För 
tillämpningen av denna bestämmelse ska 
stödet till en medlemsstat genom 
[programmet för livsmedelsstöd för de 
mest utsatta människorna] betraktas som 
en del av de medel från strukturfonderna 
som anslås till ESF.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 1274
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Minst 25 % av strukturfondernas medel 
för mindre utvecklade regioner, 40 % av 
medlen för övergångsregioner och 52 % 
av medlen för mer utvecklade regioner i 
varje medlemsstat ska tilldelas ESF. För 
tillämpningen av denna bestämmelse ska 
stödet till en medlemsstat genom 
[programmet för livsmedelsstöd till utsatta 
människor] betraktas som en del av de 
medel från strukturfonderna som anslås 

utgår
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till ESF.

Or. en

Ändringsförslag 1275
Riikka Manner

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Minst 25 % av strukturfondernas medel 
för mindre utvecklade regioner, 40 % av 
medlen för övergångsregioner och 52 % 
av medlen för mer utvecklade regioner i 
varje medlemsstat ska tilldelas ESF. För 
tillämpningen av denna bestämmelse ska 
stödet till en medlemsstat genom 
[programmet för livsmedelsstöd till utsatta 
människor] betraktas som en del av de 
medel från strukturfonderna som anslås 
till ESF.

Utgår

Or. fi

Motivering

Med hänsyn till de varierande förhållandena länderna och regionerna emellan och med 
beaktande av principen om delad förvaltning, borde fondernas ömsesidiga vägning lämnas åt 
medlemsstaterna för utvärdering.

Ändringsförslag 1276
Michael Theurer

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Minst 25 % av strukturfondernas medel 
för mindre utvecklade regioner, 40 % av 
medlen för övergångsregioner och 52 % 
av medlen för mer utvecklade regioner i 

utgår
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varje medlemsstat ska tilldelas ESF. För 
tillämpningen av denna bestämmelse ska 
stödet till en medlemsstat genom 
[programmet för livsmedelsstöd för de 
mest utsatta människorna] betraktas som 
en del av de medel från strukturfonderna 
som anslås till ESF.

Or. de

Motivering

Det bör överlåtas till regionen att genom en lämplig SWOT-analys bestämma den kritiska 
massan för ESF-stöd och motivera den i respektive operativt program.

Ändringsförslag 1277
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Minst 25 % av strukturfondernas medel 
för mindre utvecklade regioner, 40 % av 
medlen för övergångsregioner och 52 % av 
medlen för mer utvecklade regioner i varje 
medlemsstat ska tilldelas ESF. För 
tillämpningen av denna bestämmelse ska 
stödet till en medlemsstat genom 
[programmet för livsmedelsstöd för de 
mest utsatta människorna] betraktas som en 
del av de medel från strukturfonderna som 
anslås till ESF.

3. Minst 20 % av strukturfondernas medel 
för mindre utvecklade regioner, 35 % av 
medlen för övergångsregioner och 40 % av 
medlen för mer utvecklade regioner i varje 
medlemsstat ska tilldelas ESF. För 
tillämpningen av denna bestämmelse ska 
stödet till en medlemsstat genom 
[programmet för livsmedelsstöd för de 
mest utsatta människorna] betraktas som en 
del av de medel från strukturfonderna som 
anslås till ESF.

Or. fr

Motivering

En alltför omfattande öronmärkning av ESF-medel, vilket är alltför begränsande för 
förvaltningsmyndigheterna, leder till en underförbrukning och ett underutnyttjande av 
sammanhållningspolitikens finansiella kapacitet.
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Ändringsförslag 1278
Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Minst 25 % av strukturfondernas medel 
för mindre utvecklade regioner, 40 % av 
medlen för övergångsregioner och 52 % 
av medlen för mer utvecklade regioner i 
varje medlemsstat ska tilldelas ESF. För 
tillämpningen av denna bestämmelse ska 
stödet till en medlemsstat genom 
[programmet för livsmedelsstöd till utsatta 
människor] betraktas som en del av de 
medel från strukturfonderna som anslås 
till ESF.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1279
Jan Březina

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Minst 25 % av strukturfondernas medel 
för mindre utvecklade regioner, 40 % av 
medlen för övergångsregioner och 52 % 
av medlen för mer utvecklade regioner i 
varje medlemsstat ska tilldelas ESF. För 
tillämpningen av denna bestämmelse ska 
stödet till en medlemsstat genom 
[programmet för livsmedelsstöd till utsatta 
människor] betraktas som en del av de 
medel från strukturfonderna som anslås 
till ESF.

utgår

Or. en
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Motivering

Minimiandelarna som fastställts för ESF bör anpassas till rådets slutsatser om den femte 
rapporten om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.

Ändringsförslag 1280
Eleni Theocharous

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Minst 25 % av strukturfondernas medel 
för mindre utvecklade regioner, 40 % av 
medlen för övergångsregioner och 52 % av 
medlen för mer utvecklade regioner i varje 
medlemsstat ska tilldelas ESF. För 
tillämpningen av denna bestämmelse ska 
stödet till en medlemsstat genom 
[programmet för livsmedelsstöd till utsatta 
människor] betraktas som en del av de 
medel från strukturfonderna som anslås till 
ESF.

3. Minst 25 % av strukturfondernas medel 
för mindre utvecklade regioner, 40 % av 
medlen för övergångsregioner och 52 % av 
medlen för mer utvecklade regioner i varje 
medlemsstat ska tilldelas ESF. För 
tillämpningen av denna bestämmelse ska 
stödet till en medlemsstat genom 
[programmet för livsmedelsstöd till utsatta 
människor] betraktas som en del av de 
medel från strukturfonderna som anslås till 
ESF. För små ömedlemsstater som 
erhåller medel från 
Sammanhållningsfonden och andra öar, 
utom de öar på vilka huvudstaden i en 
medlemsstat är belägen eller som har en 
fast förbindelse med fastlandet, ska minst 
25 % av strukturfondsresurserna tilldelas 
ESF.

Or. en

Motivering

Det föreliggande förslaget rörande anslagen till ESF och Eruf skapar svårigheter för 
ömedlemsstater och regioner när det gäller att använda anslagen inom ramen för 
sammanhållningspolitiken på ett sätt som på bäst motsvarar deras behov.

Ändringsförslag 1281
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul
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Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Minst 25 % av strukturfondernas medel 
för mindre utvecklade regioner, 40 % av 
medlen för övergångsregioner och 52 %
av medlen för mer utvecklade regioner i 
varje medlemsstat ska tilldelas ESF. För 
tillämpningen av denna bestämmelse ska 
stödet till en medlemsstat genom 
[programmet för livsmedelsstöd för de 
mest utsatta människorna] betraktas som en 
del av de medel från strukturfonderna som 
anslås till ESF.

3. Minst 15 % av strukturfondernas medel 
för mindre utvecklade regioner och 25 %
av medlen för mer utvecklade regioner i 
varje medlemsstat ska tilldelas ESF. För 
tillämpningen av denna bestämmelse ska 
stödet till en medlemsstat genom 
[programmet för livsmedelsstöd för de 
mest utsatta människorna] betraktas som en 
del av de medel från strukturfonderna som 
anslås till ESF.

Or. de

Motivering

Ett flexibelt ESF-stöd bör kunna vara tillgängligt beroende på det regionala utgångsläget och 
får inte hindras genom artificiella kvoter. Annars finns det en risk att det inte finns tillräckliga 
ESF-medel tillgängliga i fattigare regioner för utbildning och kvalificeringsåtgärder.

Ändringsförslag 1282
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Minst 25 % av strukturfondernas medel 
för mindre utvecklade regioner, 40 % av 
medlen för övergångsregioner och 52 % 
av medlen för mer utvecklade regioner i 
varje medlemsstat ska tilldelas ESF. För 
tillämpningen av denna bestämmelse ska 
stödet till en medlemsstat genom 
[programmet för livsmedelsstöd till utsatta 
människor] betraktas som en del av de 
medel från strukturfonderna som anslås till 
ESF.

3. Av strukturfondernas medel ska man i 
varje medlemsstat tilldela den andel av 
ESF som är bäst anpassad efter 
medlemsstatens regionala 
utvecklingsstrategi. För tillämpningen av 
denna bestämmelse ska stödet till en 
medlemsstat genom [programmet för 
livsmedelsstöd till utsatta människor] 
betraktas som en del av de medel från 
strukturfonderna som anslås till ESF.
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Or. es

Motivering

Dessa procenttal är inte motiverade mot bakgrund av regionernas tidigare ianspråkstagande 
av olika fonder och därför föreslås det, i ett regionalpolitiskt sammanhang, att varje 
medlemsstat ska kunna anpassa sin regionala utvecklingsstrategi efter tillgången till 
fonderna.

Ändringsförslag 1283
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Minst 25 % av strukturfondernas medel 
för mindre utvecklade regioner, 40 % av 
medlen för övergångsregioner och 52 %
av medlen för mer utvecklade regioner i 
varje medlemsstat ska tilldelas ESF. För 
tillämpningen av denna bestämmelse ska 
stödet till en medlemsstat genom 
[programmet för livsmedelsstöd till utsatta 
människor] betraktas som en del av de 
medel från strukturfonderna som anslås till 
ESF.

3. Minst 15 % av strukturfondernas medel 
för mindre utvecklade regioner och 25 %
av medlen för mer utvecklade regioner i 
varje medlemsstat ska tilldelas ESF. För 
tillämpningen av denna bestämmelse ska 
stödet till en medlemsstat genom 
[programmet för livsmedelsstöd till utsatta 
människor] betraktas som en del av de 
medel från strukturfonderna som anslås till 
ESF.

Or. en

Ändringsförslag 1284
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Minst 25 % av strukturfondernas medel 
för mindre utvecklade regioner, 40 % av 
medlen för övergångsregioner och 52 % 
av medlen för mer utvecklade regioner i 
varje medlemsstat ska tilldelas ESF. För 

3. Medlemsstaterna ska vid 
förhandlingarna om godkännande av 
partnerskapsavtalen tillsammans med 
kommissionen bestämma fördelningen av 
de tilldelade medlen mellan de olika GSR-
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tillämpningen av denna bestämmelse ska 
stödet till en medlemsstat genom 
[programmet för livsmedelsstöd till utsatta 
människor] betraktas som en del av de 
medel från strukturfonderna som anslås 
till ESF.

fonderna.

Or. es

Motivering

Eruf bidrar redan nästan mer till att skapa sysselsättning än vad ESF gör. I de flesta regioner 
kan en så pass hög procentandel för ESF inte tas i anspråk, vilket dessutom ger upphov till 
tungroddhet och ineffektivitet vid fondernas tillämpning (små och medelstora företag, FoU, 
IKT). ESF är i mindre grad inriktad på aktiv sysselsättningspolitik än på social integration 
och inkludering. Eruf visar sig mer effektiv än ESF i fråga om att skapa sysselsättning och 
tillväxtpolitik.

Ändringsförslag 1285
Salvatore Caronna

Förslag till förordning

Del 3 ‒ artikel 84 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Minst 25 % av strukturfondernas medel 
för mindre utvecklade regioner, 40 % av 
medlen för övergångsregioner och 52 % av 
medlen för mer utvecklade regioner i varje 
medlemsstat ska tilldelas ESF.  För 
tillämpningen av denna bestämmelse ska 
stödet till en medlemsstat genom 
[programmet för livsmedelsstöd till utsatta 
människor] betraktas som en del av de 
medel från strukturfonderna som anslås till 
ESF.

3. Minst 20 % av strukturfondernas medel 
för mindre utvecklade regioner, 40 % av 
medlen för övergångsregioner och 52 % av 
medlen för mer utvecklade regioner i varje 
medlemsstat ska preliminärt tilldelas ESF.  
För tillämpningen av denna bestämmelse 
ska stödet till en medlemsstat genom 
[programmet för livsmedelsstöd till utsatta 
människor] betraktas som en del av de 
medel från strukturfonderna som anslås till 
ESF.

Or. it
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Motivering

De föreslagna minimiprocentsatserna är för höga och en minskning föreslås därför. 

Ändringsförslag 1286
Manfred Weber

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Minst 25 % av strukturfondernas medel 
för mindre utvecklade regioner, 40 % av 
medlen för övergångsregioner och 52 % 
av medlen för mer utvecklade regioner i 
varje medlemsstat ska tilldelas ESF. För 
tillämpningen av denna bestämmelse ska
stödet till en medlemsstat genom 
[programmet för livsmedelsstöd till utsatta 
människor] betraktas som en del av de 
medel från strukturfonderna som anslås till 
ESF.

3. Minst 25 % av strukturfondernas medel i 
varje medlemsstat ska tilldelas ESF. För 
tillämpningen av denna bestämmelse ska 
stödet till en medlemsstat genom 
[programmet för livsmedelsstöd till utsatta 
människor] betraktas som en del av de 
medel från strukturfonderna som anslås till 
ESF.

Or. en

Motivering

För att säkerställa ett effektivt, balanserat och målinriktat stöd i regionen bör inte 
strukturfondsresurserna regleras av fasta procentsatser. Regionerna bör ha frihet att själva 
bestämma om de vill inrikta sig på Eruf eller på ESF-projekt.

Ändringsförslag 1287
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. ESF:s tröskelvärde för varje 
regionkategori bör vara flexibelt och i 
enlighet med regionernas särskilda 
egenart och behov, och de berörda 
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medlemsstaterna måste ha möjlighet att i 
samförstånd med kommissionen fastställa 
tröskelvärdet från fall till fall.

Or. en

Motivering

Regioner och lokala myndigheter behöver kunna vara flexibla när de utarbetar program för 
att bättre kunna uppnå målen med EU:s sammanhållningspolitik.

Ändringsförslag 1288
Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Sammanhållningsfondens stöd till 
transportinfrastruktur inom Fonden för 
ett sammanlänkat Europa ska uppgå till 
10 000 000 000 euro.

utgår

Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut där den 
fastställer det belopp som ska överföras 
från Strukturfondsanslaget för varje 
medlemsstat för hela perioden. 
Sammanhållningsfondsanslaget för varje 
medlemsstat ska minskas med 
motsvarande belopp.
De årliga anslagen för det stöd från 
Sammanhållningsfonden som avses i 
första stycket ska föras in i tillämpliga 
budgetposter för Fonden för ett 
sammanlänkat Europa från och med 
2014 års budgetförfarande.
Stöd från Sammanhållningsfonden inom 
Fonden för ett sammanlänkat Europa ska 
genomföras i enlighet med artikel [13] i 
förordning (EU) […]/2012 om inrättandet 
av Fonden för ett sammanlänkat 
Europa35 när det gäller projekt som 
förtecknas i bilaga 1 till den 
förordningen, och projekt som följer de 
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nationella anslagen inom 
Sammanhållningsfonden ska prioriteras.

Or. en

Ändringsförslag 1289
Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Sammanhållningsfondens stöd till 
transportinfrastruktur inom Fonden för 
ett sammanlänkat Europa ska uppgå till 
10 000 000 000 euro.

utgår

Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut där den 
fastställer det belopp som ska överföras 
från Strukturfondsanslaget för varje 
medlemsstat för hela perioden. 
Sammanhållningsfondsanslaget för varje 
medlemsstat ska minskas med 
motsvarande belopp.
De årliga anslagen för det stöd från 
Sammanhållningsfonden som avses i 
första stycket ska föras in i tillämpliga 
budgetposter för Fonden för ett 
sammanlänkat Europa från och med 
2014 års budgetförfarande.
Stöd från Sammanhållningsfonden inom 
Fonden för ett sammanlänkat Europa ska 
genomföras i enlighet med artikel [13] i 
förordning (EU) […]/2012 om inrättandet 
av Fonden för ett sammanlänkat 
Europa35 när det gäller projekt som 
förtecknas i bilaga 1 till den 
förordningen, och projekt som följer de 
nationella anslagen inom 
Sammanhållningsfonden ska prioriteras.

Or. en
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Ändringsförslag 1290
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sammanhållningsfondens stöd till 
transportinfrastruktur inom Fonden för 
ett sammanlänkat Europa ska uppgå till 
10 000 000 000 euro.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1291
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sammanhållningsfondens stöd till 
transportinfrastruktur inom Fonden för ett 
sammanlänkat Europa ska uppgå till 
10 000 000 000 euro.

Sammanhållningsfondens stöd till 
transportinfrastruktur inom Fonden för ett 
sammanlänkat Europa ska uppgå till 
XX euro. Detta belopp ska endast 
användas för projekt som ska genomföras 
i medlemsstater som är berättigade till 
anslag från Sammanhållningsfonden, och 
den tillämpbara samfinansieringssatsen 
ska vara den som avses i artikel 110.3.

Or. en

Motivering

Villkoren för stöd till Fonden för ett sammanlänkat Europa från Sammanhållningsfonden 
behöver klargöras.

Ändringsförslag 1292
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki
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Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut där den 
fastställer det belopp som ska överföras 
från Strukturfondsanslaget för varje 
medlemsstat för hela perioden. 
Sammanhållningsfondsanslaget för varje 
medlemsstat ska minskas med 
motsvarande belopp.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1293
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut där den 
fastställer det belopp som ska överföras 
från Strukturfondsanslaget för varje 
medlemsstat för hela perioden. 
Sammanhållningsfondsanslaget för varje 
medlemsstat ska minskas med 
motsvarande belopp.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1294
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 4 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

De årliga anslagen för det stöd från 
Sammanhållningsfonden som avses i 
första stycket ska föras in i tillämpliga 
budgetposter för Fonden för ett 
sammanlänkat Europa från och med 
2014 års budgetförfarande.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1295
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De årliga anslagen för det stöd från 
Sammanhållningsfonden som avses i 
första stycket ska föras in i tillämpliga 
budgetposter för Fonden för ett 
sammanlänkat Europa från och med 
2014 års budgetförfarande.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1296
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 4 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd från Sammanhållningsfonden inom 
Fonden för ett sammanlänkat Europa ska 
genomföras i enlighet med artikel [13] i 
förordning (EU) […]/2012 om inrättandet 
av Fonden för ett sammanlänkat 
Europa35 när det gäller projekt som 

utgår
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förtecknas i bilaga 1 till den 
förordningen, och projekt som följer de 
nationella anslagen inom 
Sammanhållningsfonden ska prioriteras.

Or. en

Ändringsförslag 1297
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 4 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd från Sammanhållningsfonden inom 
Fonden för ett sammanlänkat Europa ska 
genomföras i enlighet med artikel [13] i 
förordning (EU) […]/2012 om inrättandet 
av Fonden för ett sammanlänkat 
Europa35 när det gäller projekt som 
förtecknas i bilaga 1 till den 
förordningen, och projekt som följer de 
nationella anslagen inom 
Sammanhållningsfonden ska prioriteras.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1298
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 4 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd från Sammanhållningsfonden inom 
Fonden för ett sammanlänkat Europa ska
genomföras i enlighet med artikel [13] i 
förordning (EU) […]/2012 om inrättandet 
av Fonden för ett sammanlänkat Europa35

när det gäller projekt som förtecknas i 
bilaga 1 till den förordningen, och projekt 

Stöd från Sammanhållningsfonden inom 
Fonden för ett sammanlänkat Europa ska 
genomföras i enlighet med artikel [11] i 
förordning (EU) […]/2012 om inrättandet 
av Fonden för ett sammanlänkat Europa35

när det gäller projekt som förtecknas i 
bilaga 1 till den förordningen, och projekt 
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som följer de nationella anslagen inom 
Sammanhållningsfonden ska prioriteras.

som följer de nationella anslagen inom 
Sammanhållningsfonden ska prioriteras.
Undantagsvis ska, fram till den 31 
december 2016, urvalet av stödberättigade 
projekt göras med hänsyn tagen till de 
nationella anslag som överförs från 
Sammanhållningsfonden till Fonden för 
ett sammanlänkat Europa.

Or. en

Motivering

En treårsperiod under vilken de nationella anslagen garanteras är nödvändig för att 
säkerställa att alla medlemsstater kan förbereda projektplaneringen och använda de 
tillgängliga instrumenten för stöd från kommissionen. Efter denna period gäller de normala 
bestämmelserna som föreskrivs i förordningen om Fonden för ett sammanlänkat Europa.

Ändringsförslag 1299
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 4 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd från Kohesionsfonden under Förening 
av Europas färdigheter skall
implementeras i överensstämmelse med 
artikel [13] av Föreskriften (EU) [...] / 
2012 över
upprättande av Förening av Europas 
färdigheter34 med respekt till projekt som 
listas
i bilagan 1 till denna Föreskrift som ger 
störta möjliga prioritet till projekt
med respekt till nationella fördelningar 
under Kohesionsfonden.

Stöd från Kohesionsfonden under Förening 
av Europas färdigheter skall
implementeras i överensstämmelse med 
artikel [13] av Föreskrifter (EU) […]/2012 
över
upprättande av Förening av Europas 
färdigheter34 med respekt till nationella 
fördelningar under Kohesionsfonden och 
säkerställa rättvis konkurrens mellan 
projekt.

ro

Ändringsförslag 1300
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender
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Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 4 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd från Sammanhållningsfonden inom 
Fonden för ett sammanlänkat Europa ska 
genomföras i enlighet med artikel [13] i 
förordning (EU) […]/2012 om inrättandet 
av Fonden för ett sammanlänkat Europa35

när det gäller projekt som förtecknas i 
bilaga 1 till den förordningen, och projekt 
som följer de nationella anslagen inom 
Sammanhållningsfonden ska prioriteras.

Stöd från Sammanhållningsfonden inom 
Fonden för ett sammanlänkat Europa ska 
genomföras i enlighet med artikel [11] i 
förordning (EU) […]/2012 om inrättandet 
av Fonden för ett sammanlänkat Europa35

när det gäller projekt som förtecknas i 
bilaga 1 till den förordningen, och projekt 
som följer de nationella anslagen inom 
Sammanhållningsfonden ska prioriteras.
Likväl ska fram till den 31 december 2016 
de anslag som förs över från 
Sammanhållningsfonden till Fonden för 
ett sammanlänkat Europa noga 
respekteras då urvalet av behöriga projekt 
genomförs.

Or. es

Motivering

För att främja att de nationella anslagen inom Sammanhållningsfonden respekteras och att 
medlemsstaterna ska kunna utveckla en plantskola för projekt under de första åren med stöd 
från kommissionen bör man fastställa en period på tre år vid programplaneringsperiodens 
inledning för vilken tilldelningen för varje medlemsstat garanteras.

Ändringsförslag 1301
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna och kommissionen 
ska enligt artikel 14c led 1 (nytt) se till att 
partnerskapsavtal och operationella 
program garanterar en effektiv och 
genomförbar koppling mellan stöd från 
strukturfonder och 
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sammanhållningsfonden, samt till 
Fonden för ett sammanlänkat Europa 
(CEF)och TEN-förordningar.

Or. de

Motivering

Alla interna hänvisningar måste anpassas.

Ändringsförslag 1302
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödet från strukturfonderna för 
[programmet för livsmedelsstöd för de 
mest utsatta människorna] inom målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning 
ska uppgå till 2 500 000 000 euro.

Stödet från strukturfonderna för 
[programmet för livsmedelsstöd för de 
mest utsatta människorna] inom målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning 
ska uppgå till 3 500 000 000 euro.

Or. fr

Motivering

Beloppet för programmet för livsmedelsstöd för de mest utsatta människorna uppgick till 
500 000,00 euro per år under den föregående programperioden. Målsättningen med detta 
program är att ge stöd åt människor som lever i extrem fattigdom, vars antal ökar med den 
ekonomiska krisen i EU, och därför är det nödvändigt att upprätthålla minst samma 
finansieringsbelopp för perioden 2014–2020.

Ändringsförslag 1303
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödet från strukturfonderna för Stödet från strukturfonderna för 
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[programmet för livsmedelsstöd för de 
mest utsatta människorna] inom målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning 
ska uppgå till 2 500 000 000 euro.

[programmet för livsmedelsstöd för de 
mest utsatta människorna] inom målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning 
ska uppgå till 3 500 000 000 euro.

Or. fr

Ändringsförslag 1304
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödet från strukturfonderna för 
[programmet för livsmedelsstöd till utsatta 
människor] inom målet Investering för 
tillväxt och sysselsättning ska uppgå till 
2 500 000 000 euro.

Stödet för livsmedelsbistånd till utsatta 
människor ska uppgå till XXX euro.

Or. es

Ändringsförslag 1305
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut där den 
fastställer det belopp som ska överföras 
från strukturfondsanslaget för varje 
medlemsstat för hela perioden. 
Strukturfondsanslaget för varje 
medlemsstat ska minskas med 
motsvarande belopp.

Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut där den 
fastställer det belopp som ska överföras 
från strukturfondsanslaget för varje 
medlemsstat för hela perioden, från det 
anslag som tilldelats enligt rubriken 
”Bevarande och förvaltning av 
naturresurserna” inom EU:s budgetram.

Or. es
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Ändringsförslag 1306
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De årliga anslagen för det stöd från 
strukturfonderna som avses i första 
stycket ska föras in i tillämpliga 
budgetposter för [programmet för 
livsmedelsstöd till utsatta människor] vid 
2014 års budgetförfarande.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 1307
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Av de medel som avsatts för målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning 
ska 5 % utgöra en resultatreserv som ska 
anslås i enlighet med artikel 19.

utgår

Or. de

Motivering

Anpassning till föregående förslag om att stryka resultatreserven.

Ändringsförslag 1308
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Av de medel som avsatts för målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning 
ska 5 % utgöra en resultatreserv som ska 
anslås i enlighet med artikel 20.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1309
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Av de medel som avsatts för målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning 
ska 5 % utgöra en resultatreserv som ska 
anslås i enlighet med artikel 20.

utgår

Or. <Original>{FR}fr</Original>

Ändringsförslag 1310
Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Av de medel som avsatts för målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning 
ska 5 % utgöra en resultatreserv som ska 
anslås i enlighet med artikel 20.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1311
Richard Seeber
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Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Av de medel som avsatts för målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning 
ska 5 % utgöra en resultatreserv som ska 
anslås i enlighet med artikel 20.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1312
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Av de medel som avsatts för målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning 
ska 5 % utgöra en resultatreserv som ska 
anslås i enlighet med artikel 20.

6. Av de medel som avsatts för målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning 
ska 5 % eventuellt, om medlemsstaten 
beslutat det, avsättas för att utgöra en 
resultatreserv som ska anslås i enlighet 
med artikel 20.

Or. es

Ändringsförslag 1313
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Av Eruf-medlen för målet Investering 
för tillväxt och sysselsättning ska 0,2 % 
anslås till innovativa åtgärder på 
kommissionens initiativ på området hållbar 
stadsutveckling.

7. Av Eruf-medlen för målet Investering 
för tillväxt och sysselsättning ska XX % 
anslås till innovativa åtgärder på 
kommissionens initiativ på området hållbar 
stadsutveckling.
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Or. es

Ändringsförslag 1314
Markus Pieper, Manfred Weber, Herbert Reul, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlen för målet Europeiskt territoriellt 
samarbete ska uppgå till 3,48 % av de 
samlade medel som är tillgängliga för 
budgetåtaganden från fonderna under 
perioden 2014–2020 (dvs. 
11 700 000 004 euro).

8. Medlen för målet Europeiskt territoriellt 
samarbete ska uppgå till 7 % av de samlade 
medel som är tillgängliga för 
budgetåtaganden från fonderna under 
perioden 2014–2020 (dvs. xxx).

Or. de

Motivering

Jfr artikel 37 i Europaparlamentets resolution av den 5 juli 2011 om kommissionens femte 
sammanhållningsrapport och strategin för sammanhållningspolitiken efter 2013 
(2011/2035(INI)).

Ändringsförslag 1315
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Riikka Manner

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlen för målet Europeiskt territoriellt 
samarbete ska uppgå till 3,48 % av de 
samlade medel som är tillgängliga för 
budgetåtaganden från fonderna under 
perioden 2014–2020 (dvs. 
11 700 000 004 euro).

8. Medlen för målet Europeiskt territoriellt 
samarbete ska uppgå till 7 % av de samlade 
medel som är tillgängliga för 
budgetåtaganden från fonderna under 
perioden 2014–2020 (dvs. XXX euro).

Or. fr
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Motivering

I förlängningen av den ståndpunkt som antogs av Europaparlamentets plenarsammanträde, 
där man begär att minst 7 % av de samlade resurserna för sammanhållningen ska anslås till 
Europeiskt territoriellt samarbete, är det berättigat att fastställa 7 % av de samlade medlen 
till fonderna för perioden 2014–2020.

Ändringsförslag 1316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlen för målet Europeiskt territoriellt 
samarbete ska uppgå till 3,48 % av de 
samlade medel som är tillgängliga för 
budgetåtaganden från fonderna under 
perioden 2014–2020 (dvs. 
11 700 000 004 euro).

8. Medlen för målet Europeiskt territoriellt 
samarbete ska uppgå till 7 % av de samlade 
medel som är tillgängliga för 
budgetåtaganden från fonderna under 
perioden 2014–2020 (dvs. 
XX XXX XXX XXX euro). Dessa medel 
kommer att dras ifrån de totala medel som 
tilldelats sammanhållningspolitiken på 
grundval av en uppdelning per 
samarbetsprogram.

Or. en

Ändringsförslag 1317
Riikka Manner

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlen för målet Europeiskt territoriellt 
samarbete ska uppgå till 3,48 % av de 
samlade medel som är tillgängliga för 
budgetåtaganden från fonderna under 
perioden 2014–2020 (dvs. 
11 700 000 004 euro).

8. Medlen för målet Europeiskt territoriellt 
samarbete ska uppgå till 7 % av de samlade 
medel som är tillgängliga för 
budgetåtaganden från fonderna under 
perioden 2014–2020 (dvs. XX XXX XXX 
XXX euro).
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Or. fi

Ändringsförslag 1318
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlen för målet Europeiskt territoriellt 
samarbete ska uppgå till 3,48 % av de 
samlade medel som är tillgängliga för 
budgetåtaganden från fonderna under 
perioden 2014–2020 (dvs. 
11 700 000 004 euro).

8. Medlen för målet Europeiskt territoriellt 
samarbete ska uppgå till 3,48 % av de 
samlade medel som är tillgängliga för 
budgetåtaganden från fonderna under 
perioden 2014–2020 (dvs. 
XX XXX XXX XXX euro).

Or. es

Ändringsförslag 1319
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 84 a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 84a
Medel för makroregionalt samarbete

(1) Genom en överenskommelse i den 
grupp av medlemsstater som har upprättat 
en makroregional utvecklingsfond kan 
medlen för makroregionala samarbetsmål 
i den makroregionala utvecklingsfonden 
utgöra minst 20 % av de medel för målet 
”Investering för tillväxt och arbete” som 
finns tillgängliga för de medlemsstater 
som har inrättat en makroregional 
utvecklingsfond genom ett fördrag eller 
som har anslutit sig till fördraget om
inrättande av en makroregional 
utvecklingsfond; detta gäller alla 
tillgängliga medel för perioden 2014–
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2020. 
(2) Genom en överenskommelse i den 
grupp av medlemsstater som har upprättat 
en makroregional utvecklingsfond genom 
ett fördrag, eller stater som har anslutit 
sig till fördraget om inrättande av en 
makroregional utvecklingsfond, kan 
bidrag som avser makroregionala 
samarbetsmål också tilldelas den 
makroregionala utvecklingsfonden från 
offentliga medel som tillhör stater som 
har inrättat en makroregional 
utvecklingsfond genom ett fördrag eller 
stater som har anslutit sig till fördraget 
om inrättande av en makroregional 
utvecklingsfond, eller från EIB:s medel.
(3) Medel för finansiella korrigeringar 
avseende samtliga bidrag, vilka
kommissionen ska tillämpa på 
ifrågavarande makroregions 
medlemsstater för perioden 2007–2013 
fram till den 31 december 2013, är också
medel för makroregionalt samarbete.
(4) Samtliga medel för perioden 2007–
2013, vilka inte har kontrakterats 
den 31 december 2013 av den berörda 
makroregionens medlemsstater, får också 
användas för makroregionala 
samarbetsmål. 
 (5) Samtliga medel för perioden 2007–
2013, vilka inte har utnyttjats
den 31 december 2013 av den berörda 
makroregionens medlemsstater, får också 
användas för makroregionala 
samarbetsmål.

Or. sk

Motivering

Ändringsförslaget tas i övervägande för den innovativa delen av den gemensamma 
strategiramen och det reala makro-regionala samarbetet som är baserad på dialog och 
konsensus mellan Medlemsstaterna som upprättar en makro-regional utvecklingsfond via 
förordning eller Stater som ansluter sig till Förordningen genom upprättande av en makro-
regional utvecklingsfond. Detta involverar tillämpning av väldigt starka och reala 
integrationsfunktioner baserade på subsidiaritetsprincipen.
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Ändringsförslag 1320
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 85 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det ska inte vara möjligt att överföra de 
samlade anslagen för varje medlemsstat för 
mindre utvecklade regioner, 
övergångsregioner respektive mer 
utvecklade regioner mellan de olika 
regionkategorierna.

1. Det ska inte vara möjligt att överföra de 
samlade anslagen för varje medlemsstat för 
mindre utvecklade regioner respektive mer 
utvecklade regioner mellan de olika 
regionkategorierna.

Or. de

Ändringsförslag 1321
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 85 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det ska inte vara möjligt att överföra de 
samlade anslagen för varje medlemsstat för 
mindre utvecklade regioner, 
övergångsregioner respektive mer 
utvecklade regioner mellan de olika 
regionkategorierna.

1. Det ska som regel inte vara möjligt att 
överföra de samlade anslagen för varje 
medlemsstat för mindre utvecklade 
regioner, övergångsregioner respektive mer 
utvecklade regioner mellan de olika 
regionkategorierna.

Or. de

Ändringsförslag 1322
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 85 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. 26. Det ska inte vara möjligt att överföra 
de samlade anslagen för varje medlemsstat 

1. Det ska inte vara möjligt att överföra de 
samlade anslagen för varje medlemsstat för 
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för mindre utvecklade regioner, 
övergångsregioner respektive mer 
utvecklade regioner mellan de olika 
regionkategorierna.

mindre utvecklade regioner, 
övergångsregioner respektive mer 
utvecklade regioner mellan de olika 
regionkategorierna, utom för 
multiregionala program som har en 
territoriell dimension, gemensamma 
handlingsplaner (kapitel III i den 
föreliggande förordningen), strategier för 
stadsutveckling, andra strategier eller 
territoriella pakter såsom fastställts i 
artikel 12.1 i förordning (EU) nr [ESF].

Or. en

Ändringsförslag 1323
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 85 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. 26. Det ska inte vara möjligt att överföra 
de samlade anslagen för varje medlemsstat 
för mindre utvecklade regioner, 
övergångsregioner respektive mer 
utvecklade regioner mellan de olika 
regionkategorierna.

1. Det ska inte vara möjligt att överföra de 
samlade anslagen för varje medlemsstat för 
mindre utvecklade regioner, 
övergångsregioner respektive mer 
utvecklade regioner, vare sig mellan de 
olika regionkategorierna inom en bestämd 
medlemsstat eller mellan 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 1324
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 85 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det ska inte vara möjligt att överföra de
samlade anslagen för varje medlemsstat för 

1. 26. Det ska inte vara möjligt att 
överföra de samlade anslagen för varje 
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mindre utvecklade regioner, 
övergångsregioner respektive mer 
utvecklade regioner mellan de olika 
regionkategorierna.

medlemsstat för mindre utvecklade 
regioner, övergångsregioner respektive mer 
utvecklade regioner mellan de olika 
regionkategorierna. Denna åtgärd avser 
inte anslag som avsatts för den 
makroregionala utvecklingsfonden för 
makroregionala samarbetsmål.

Or. sk

Motivering

Ändringsförslaget tas i övervägande för den innovativa delen av den gemensamma 
strategiramen och det reala makro-regionala samarbetet som är baserad på dialog och 
konsensus mellan Medlemsstaterna som upprättar en makro-regional utvecklingsfond via 
förordning eller Stater som ansluter sig till Förordningen genom upprättande av en makro-
regional utvecklingsfond.

Ändringsförslag 1325
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 85 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det ska inte vara möjligt att överföra de 
samlade anslagen för varje medlemsstat för 
mindre utvecklade regioner, 
övergångsregioner respektive mer 
utvecklade regioner mellan de olika 
regionkategorierna.

1. Det ska inte vara möjligt att överföra de 
samlade anslagen för varje medlemsstat för 
mindre utvecklade regioner, 
övergångsregioner respektive mer 
utvecklade regioner mellan de olika 
regionkategorierna, utom vid 
multiregionala program med en 
territoriell dimension, gemensamma 
handlingsplaner (jfr kapitel 3 i denna 
förordning), strategier för 
stadsutveckling, andra strategier eller 
territoriella pakter i den mening som 
avses i artikel 12.1 i förordning (EU) nr 
[ESF].

Or. <Original>{FR}fr</Original>
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Ändringsförslag 1326
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 85 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. 26. Det ska inte vara möjligt att överföra 
de samlade anslagen för varje medlemsstat 
för mindre utvecklade regioner, 
övergångsregioner respektive mer 
utvecklade regioner mellan de olika 
regionkategorierna.

1. Det ska inte vara möjligt att överföra de 
samlade anslagen för varje medlemsstat för 
mindre utvecklade regioner, 
övergångsregioner respektive mer 
utvecklade regioner mellan de olika 
regionkategorierna, utom för 
multiregionala program som har en 
territoriell dimension, gemensamma 
handlingsplaner (kapitel III i den 
föreliggande förordningen), strategier för 
stadsutveckling, andra strategier eller 
territoriella pakter såsom fastställts i 
artikel 12.1 i förordning (EU) nr [ESF].

Or. en

Ändringsförslag 1327
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 85 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I motiverade fall som rör 
genomförandet av ett eller flera tematiska 
mål kan kommissionen, som ett undantag 
från punkt 1, godta ett förslag från en 
medlemsstat när den först lämnar in 
partnerskapsavtalet om att överföra högst 
2 % av det sammanlagda anslaget för en 
regionkategori till andra 
regionkategorier.

Utgår

Or. pt
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Motivering

Regionerna har redan en särskild finansieringsram, därför bör överföring av medel mellan 
regioner inte fortsätta, framför allt inte när de största stödmottagarna är de mest utvecklade 
regionerna och på bekostnad av de minst utvecklade regionerna. Det står klart att 
spridningseffekten här inte kommer att bidra till en större ekonomisk, social och regional 
sammanhållning enligt artikel 174 i fördraget. Detta ändringsförslag är överenstämmer med 
det som ingår i punkt 59 i ingressen.

Ändringsförslag 1328
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 85 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I motiverade fall som rör genomförandet 
av ett eller flera tematiska mål kan 
kommissionen, som ett undantag från 
punkt 1, godta ett förslag från en 
medlemsstat när den först lämnar in 
partnerskapsavtalet om att överföra högst 
2 % av det sammanlagda anslaget för en 
regionkategori till andra regionkategorier.

2. I motiverade fall som rör genomförandet 
av ett eller flera tematiska mål kan 
kommissionen, som ett undantag från 
punkt 1, godta ett förslag från en 
medlemsstat när den först lämnar in 
partnerskapsavtalet om att överföra högst 
30 % av det sammanlagda anslaget för en 
regionkategori till andra regionkategorier.

Or. de

Ändringsförslag 1329
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Markus Pieper

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 85 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. 27. I motiverade fall som rör 
genomförandet av ett eller flera tematiska 
mål kan kommissionen, som ett undantag 
från punkt 1, godta ett förslag från en 
medlemsstat när den först lämnar in 
partnerskapsavtalet om att överföra högst 
2 % av det sammanlagda anslaget för en 

2. I motiverade fall som rör genomförandet 
av ett eller flera tematiska mål kan 
kommissionen, som ett undantag från 
punkt 1, godta ett förslag från en 
medlemsstat när den först lämnar in 
partnerskapsavtalet om att överföra högst 
10 % av det sammanlagda anslaget för en 
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regionkategori till andra regionkategorier. regionkategori till andra regionkategorier.

Or. en

Ändringsförslag 1330
Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 85 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. 27. I motiverade fall som rör 
genomförandet av ett eller flera tematiska 
mål kan kommissionen, som ett undantag 
från punkt 1, godta ett förslag från en 
medlemsstat när den först lämnar in 
partnerskapsavtalet om att överföra högst 
2 % av det sammanlagda anslaget för en 
regionkategori till andra regionkategorier.

2. I motiverade fall som rör genomförandet 
av ett eller flera tematiska mål kan 
kommissionen, som ett undantag från 
punkt 1, godta ett förslag från en 
medlemsstat när den först lämnar in 
partnerskapsavtalet om att överföra högst 
6 % av det sammanlagda anslaget för en 
regionkategori till andra regionkategorier.

Or. en

Ändringsförslag 1331
Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, Leonardo Domenici, Vincenzo Iovine, Patrizia 
Toia, Guido Milana, Salvatore Caronna, Mario Pirillo, Francesco De Angelis
</RepeatBlock-By>
Förslag till förordning
Del 3 – artikel 86 –  punkt 1 � punkt 3a (ny)

Kommmissionens förslag Ändringsförslag

3a) Offentliga eller likvärdiga 
strukturutgifter som får stöd från den 
offentliga sektorn genom samfinansiering 
av investeringarna genom GSR-fonderna 
ska dras av från beräkningen av det 
strukturella underskottet i definitionen av 
de medelfristiga målen per land, i enlighet 
med EU-förordning 1455/97, och de ska 
också dras av från bedömningen av 
efterlevnaden av stabilitets- och 
tillväxtpaktens förebyggande delar, i 
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enlighet med EU-förordning 1467/97.

Or. it

Motivering

Det är nödvändigt att se till att det finns en mekanism som kan garantera att de nationella 
staterna kan samfinansiera investeringar i strategiska projekt för den ekonomiska 
utvecklingen och för skapande av arbetstillfällen, utan att stöta på hinder från 
stabilitetspakten.

Ändringsförslag 1332
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 86 – punkt 4 – första stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En kontroll av om de offentliga eller 
motsvarande utgifterna för 
strukturåtgärder inom målet Investering 
för tillväxt och sysselsättning har 
bibehållits under perioden ska endast 
göras i de medlemsstater där minst 15 % 
av befolkningen lever i mindre utvecklade 
regioner och övergångsregioner.

utgår

Or. de

Motivering

Additionalitetsprincipen bör granskas i alla medlemsstater, jfr. artiklar 1 och 2 i 
Europaparlamentets resolution av den 5 juli 2011 (2011/2035(INI): ”Europaparlamentet 
konstaterar vidare att EU:s stöd främjar detta mervärde om stödprojekt på nationell, regional 
och lokal nivå även bidrar till att uppnå alleuropeiska mål i fråga om europeisk integration, 
ekonomisk tillväxt, forskningsinsatser, miljöskydd, kultur, resursbesparingar, idrott, 
demografiska förändringar, hållbar energiförsörjning, social sammanhållning eller 
gränsöverskridande utveckling och om detta inte skulle uppnås utan incitament från EU”.

Ändringsförslag <NumAm>1333</NumAm>
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Förslag till förordning
Del 3 – artikel 86 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En kontroll av om de offentliga eller 
motsvarande utgifterna för strukturåtgärder 
inom målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning har bibehållits under 
perioden ska endast göras i de 
medlemsstater där minst 15 % av 
befolkningen lever i mindre utvecklade 
regioner och övergångsregioner.

En kontroll av om de offentliga eller 
motsvarande utgifterna för strukturåtgärder 
inom målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning har bibehållits under 
perioden ska endast göras i de 
medlemsstater där minst 20 % av 
befolkningen lever i mindre utvecklade 
regioner och övergångsregioner.

Or. {FR}fr

Ändringsförslag 1334
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 86 – punkt 4 – andra stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I de medlemsstater där minst 70 % av 
befolkningen lever i mindre utvecklade 
regioner och övergångsregioner ska 
kontrollen göras på nationell nivå.

I de medlemsstater där minst 70 % av 
befolkningen lever i mindre utvecklade 
regioner ska kontrollen göras på nationell 
nivå.

Or. de

Ändringsförslag 1335
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 86 – punkt 4 – tredje stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I de medlemsstater där mer än 15 % och 
mindre än 70 % av befolkningen lever i 
mindre utvecklade regioner och 
övergångsregioner ska kontrollen göras på 
nationell och regional nivå. 

I de medlemsstater där mer än 15 % och 
mindre än 70 % av befolkningen lever i 
mindre utvecklade regioner ska kontrollen 
göras på nationell och regional nivå. 
Medlemsstaterna ska i detta syfte förse 
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Medlemsstaterna ska i detta syfte förse 
kommissionen med information om 
utgifterna i de mindre utvecklade 
regionerna och övergångsregionerna vid 
varje etapp i kontrollförfarandet.

kommissionen med information om 
utgifterna i de mindre utvecklade 
regionerna och övergångsregionerna vid 
varje etapp i kontrollförfarandet.

Or. de

Ändringsförslag 1336
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 86 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I de medlemsstater där mer än 15 % och 
mindre än 70 % av befolkningen lever i 
mindre utvecklade regioner och 
övergångsregioner ska kontrollen göras på 
nationell och regional nivå. 
Medlemsstaterna ska i detta syfte förse 
kommissionen med information om 
utgifterna i de mindre utvecklade 
regionerna och övergångsregionerna vid 
varje etapp i kontrollförfarandet.

I de medlemsstater där mer än 20 % och 
mindre än 70 % av befolkningen lever i 
mindre utvecklade regioner och 
övergångsregioner ska kontrollen göras på 
nationell och regional nivå. 
Medlemsstaterna ska i detta syfte förse 
kommissionen med information om 
utgifterna i de mindre utvecklade 
regionerna och övergångsregionerna vid 
varje etapp i kontrollförfarandet.

Or. {FR}fr

Ändringsförslag 1337
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 86 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Punkterna 1–6 ska inte gälla för 
operativa program inom målet Europeiskt 
territoriellt samarbete.

7. Punkterna 1–6 ska inte gälla för 
operativa program inom målet Europeiskt 
territoriellt samarbete eller för program 
inom ramen för makroregionala 
utvecklingsfonder som utgör en del av de
makroregionala samarbetsmålen.
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Or. sk

Motivering

Ändringsförslaget tas i övervägande för den innovativa delen av den gemensamma 
strategiramen och det reala makro-regionala samarbetet som är baserad på dialog och 
konsensus mellan Medlemsstaterna som upprättar en makro-regional utvecklingsfond via 
förordning eller Stater som ansluter sig till Förordningen genom upprättande av en makro-
regional utvecklingsfond.

Ändringsförslag 1338
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett operativt program ska omfatta 
prioriterade områden. Ett prioriterat 
område ska beröra en fond för en 
regionkategori och ska utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 52 
motsvara ett tematiskt mål och omfatta en 
eller flera investeringsprioriteringar inom 
det tematiska målet i fråga, i enlighet med 
de fondspecifika bestämmelserna. När det 
gäller ESF kan man för ett prioriterat 
område i väl motiverade fall kombinera 
investeringsprioriteringar från de olika 
tematiska mål som anges i artikel 9.8, 9.9, 
9.10 och 9.11 för att andra prioriterade 
områden lättare ska kunna få bidrag från 
investeringsprioriteringarna.

1. Ett operativt program ska omfatta 
prioriterade områden. I väl motiverade fall 
kan ett prioriterat område beröra en eller 
flera kategorier av regioner och 
kombinera kompletterande 
investeringsprioriteringar från de olika 
tematiska målen och flera fonder, i 
enlighet med de specifika bestämmelserna 
för berörda fonder.

Or. <Original>{FR}fr</Original>

Motivering

Det bör vara lättare att använda program som omfattar flera fonder.

Ändringsförslag 1339
Hermann Winkler
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Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett operativt program ska omfatta 
prioriterade områden. Ett prioriterat 
område ska beröra en fond för en 
regionkategori och ska utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 52 
motsvara ett tematiskt mål och omfatta en 
eller flera investeringsprioriteringar inom 
det tematiska målet i fråga, i enlighet med 
de fondspecifika bestämmelserna. När det 
gäller ESF kan man för ett prioriterat 
område i väl motiverade fall kombinera 
investeringsprioriteringar från de olika 
tematiska mål som anges i artikel 9.8, 9.9, 
9.10 och 9.11 för att andra prioriterade 
områden lättare ska kunna få bidrag från 
investeringsprioriteringarna.

1. Ett operativt program ska omfatta 
prioriterade områden. Ett prioriterat 
område kan beröra en eller flera 
regionkategorier och omfattar en eller 
flera investeringsprioriteringar för ett eller 
flera tematiska mål, i enlighet med de 
fondspecifika bestämmelserna.

Or. de

Ändringsförslag 1340
Erminia Mazzoni, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, 
Vincenzo Iovine

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett operativt program ska omfatta 
prioriterade områden. Ett prioriterat 
område ska beröra en fond för en 
regionkategori och ska utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 52 
motsvara ett tematiskt mål och omfatta en 
eller flera investeringsprioriteringar inom 
det tematiska målet i fråga, i enlighet med 
de fondspecifika bestämmelserna. När det 
gäller ESF kan man för ett prioriterat 
område i väl motiverade fall kombinera 
investeringsprioriteringar från de olika 
tematiska mål som anges i artikel 9.8, 9.9, 

1. Ett operativt program ska omfatta 
prioriterade områden. Ett prioriterat 
område kan beröra en eller flera 
regionkategorier eller omfatta en 
kombination av en eller flera 
kompletterande investeringsprioriteringar 
från olika tematiska mål och fonder, i 
enlighet med de fondspecifika 
bestämmelserna.
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9.10 och 9.11 för att andra prioriterade 
områden lättare ska kunna få bidrag från 
investeringsprioriteringarna.

Or. en

Ändringsförslag 1341
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett operativt program ska omfatta 
prioriterade områden. Ett prioriterat 
område ska beröra en fond för en 
regionkategori och ska utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 52 
motsvara ett tematiskt mål och omfatta en 
eller flera investeringsprioriteringar inom 
det tematiska målet i fråga, i enlighet med 
de fondspecifika bestämmelserna. När det 
gäller ESF kan man för ett prioriterat 
område i väl motiverade fall kombinera 
investeringsprioriteringar från de olika 
tematiska mål som anges i artikel 9.8, 9.9, 
9.10 och 9.11 för att andra prioriterade 
områden lättare ska kunna få bidrag från 
investeringsprioriteringarna.

1. Ett operativt program ska omfatta 
prioriterade områden. Ett prioriterat 
område ska beröra en fond och en 
regionkategori, och ska utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 52 
motsvara ett tematiskt mål och omfatta en 
eller flera investeringsprioriteringar inom 
det tematiska målet i fråga, i enlighet med 
de fondspecifika bestämmelserna. Ett 
prioriterat område kan, där så är 
nödvändigt för att öka inverkan och 
effektiviteten av ett tematiskt 
sammanhängande integrerat 
tillvägagångssätt att nå målen och 
riktmärkena för unionens strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla,

Or. en

Ändringsförslag 1342
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett operativt program ska omfatta 1. Ett operativt program ska omfatta 
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prioriterade områden. Ett prioriterat 
område ska beröra en fond för en 
regionkategori och ska utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 52 
motsvara ett tematiskt mål och omfatta en 
eller flera investeringsprioriteringar inom 
det tematiska målet i fråga, i enlighet med 
de fondspecifika bestämmelserna. När det 
gäller ESF kan man för ett prioriterat 
område i väl motiverade fall kombinera 
investeringsprioriteringar från de olika 
tematiska mål som anges i artikel 9.8, 9.9, 
9.10 och 9.11 för att andra prioriterade 
områden lättare ska kunna få bidrag från 
investeringsprioriteringarna.

prioriterade områden. Ett prioriterat 
område ska beröra en fond för en 
regionkategori och ska utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 52 
motsvara ett tematiskt mål och omfatta en 
eller flera investeringsprioriteringar inom 
det tematiska målet i fråga, i enlighet med 
de fondspecifika bestämmelserna. Man 
kan för ett prioriterat område i väl 
motiverade fall kombinera 
investeringsprioriteringar från de olika 
tematiska mål som anges i artikel 9.8, 9.9, 
9.10 och 9.11 för att andra prioriterade 
områden lättare ska kunna få bidrag från 
investeringsprioriteringarna.

Or. <Original>{FR}fr</Original>

Motivering

Det är önskvärt att, när det är relevant och lämpligt, öka samordningen mellan de operativa 
programmen för sammanhållningspolitikens olika mål och Europeiska territoriella 
samarbetets olika delar.

Ändringsförslag 1343
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett operativt program ska omfatta 
prioriterade områden. Ett prioriterat 
område ska beröra en fond för en 
regionkategori och ska utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 52 
motsvara ett tematiskt mål och omfatta en 
eller flera investeringsprioriteringar inom 
det tematiska målet i fråga, i enlighet med 
de fondspecifika bestämmelserna. När det 
gäller ESF kan man för ett prioriterat 
område i väl motiverade fall kombinera 
investeringsprioriteringar från de olika 
tematiska mål som anges i artikel 9.8, 9.9, 
9.10 och 9.11 för att andra prioriterade 

1. Ett operativt program ska omfatta 
prioriterade områden. Ett prioriterat 
område ska beröra en fond för en 
regionkategori och ska utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 52 
motsvara ett tematiskt mål och omfatta en 
eller flera investeringsprioriteringar inom 
det tematiska målet i fråga, i enlighet med 
de fondspecifika bestämmelserna. För ett 
prioriterat område kan man i väl 
motiverade fall kombinera en eller flera 
kompletterande investeringsprioriteringar 
från de olika tematiska målen eller en eller 
flera kompletterande 
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områden lättare ska kunna få bidrag från 
investeringsprioriteringarna.

investeringsprioriteringar från Eruf, 
Sammanhållningsfonden och ESF inom 
ett enda tematiskt mål.

Or. en

Ändringsförslag 1344
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett operativt program ska omfatta 
prioriterade områden. Ett prioriterat 
område ska beröra en fond för en 
regionkategori och ska utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 52 
motsvara ett tematiskt mål och omfatta en 
eller flera investeringsprioriteringar inom 
det tematiska målet i fråga, i enlighet med 
de fondspecifika bestämmelserna. När det 
gäller ESF kan man för ett prioriterat 
område i väl motiverade fall kombinera 
investeringsprioriteringar från de olika 
tematiska mål som anges i artikel 9.8, 9.9, 
9.10 och 9.11 för att andra prioriterade 
områden lättare ska kunna få bidrag från 
investeringsprioriteringarna.

1. Ett operativt program ska omfatta 
prioriterade områden. Ett prioriterat 
område ska beröra en fond för en 
regionkategori och ska utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 52 
motsvara ett tematiskt mål och omfatta en 
eller flera investeringsprioriteringar inom 
det tematiska målet i fråga, i enlighet med 
de fondspecifika bestämmelserna. När det 
gäller ESF kan man för ett prioriterat 
område i väl motiverade fall kombinera 
investeringsprioriteringar från de olika 
tematiska mål som anges i artikel 9.8–11 
för att andra prioriterade områden lättare 
ska kunna få bidrag från 
investeringsprioriteringarna. Likaså kan ett 
prioriterat område för Eruf:s 
vidkommande motsvara mer än ett 
tematiskt mål, i syfte att hantera den 
demografiska förändringen.

Or. es

Ändringsförslag 1345
Richard Seeber

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett operativt program ska omfatta 
prioriterade områden. Ett prioriterat 
område ska beröra en fond för en 
regionkategori och ska utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 52 
motsvara ett tematiskt mål och omfatta en 
eller flera investeringsprioriteringar inom 
det tematiska målet i fråga, i enlighet med 
de fondspecifika bestämmelserna. När det 
gäller ESF kan man för ett prioriterat 
område i väl motiverade fall kombinera 
investeringsprioriteringar från de olika 
tematiska mål som anges i artikel 9.8, 9.9, 
9.10 och 9.11 för att andra prioriterade 
områden lättare ska kunna få bidrag från 
investeringsprioriteringarna.

1. Ett operativt program ska omfatta 
prioriterade områden. Ett prioriterat 
område ska beröra en fond för en 
regionkategori och ska utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 52 
motsvara ett tematiskt mål och omfatta en 
eller flera investeringsprioriteringar inom 
det tematiska målet i fråga, i enlighet med 
de fondspecifika bestämmelserna. När det 
gäller ESF och Eruf kan man för ett 
prioriterat område i väl motiverade fall 
kombinera investeringsprioriteringar från 
de olika tematiska mål som anges i 
artikel 9.8, 9.9, 9.10 och 9.11 för att andra 
prioriterade områden lättare ska kunna få 
bidrag från investeringsprioriteringarna.

Or. en

Ändringsförslag 1346
Manfred Weber

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett operativt program ska omfatta 
prioriterade områden. Ett prioriterat 
område ska beröra en fond för en 
regionkategori och ska utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 52 
motsvara ett tematiskt mål och omfatta en 
eller flera investeringsprioriteringar inom 
det tematiska målet i fråga, i enlighet med 
de fondspecifika bestämmelserna. När det 
gäller ESF kan man för ett prioriterat 
område i väl motiverade fall kombinera 
investeringsprioriteringar från de olika 
tematiska mål som anges i artikel 9.8, 9.9, 
9.10 och 9.11 för att andra prioriterade 
områden lättare ska kunna få bidrag från 

1. Ett operativt program ska omfatta 
prioriterade områden. Ett prioriterat 
område ska beröra en fond och en 
regionkategori – utom när det gäller 
sammanhållningsfonden – och ska utan 
att det påverkar tillämpningen av artikel 52 
motsvara ett tematiskt mål och omfatta en 
eller flera investeringsprioriteringar inom 
det tematiska målet i fråga, i enlighet med 
de fondspecifika bestämmelserna. I väl 
motiverade fall, när det krävs för att 
förbättra verkan och effektivitet hos ett 
tematiskt enhetligt projekt i strävan att 
uppnå målen och kraven i unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt kan 
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investeringsprioriteringarna. man för ett prioriterat område
a) kombinera fler än en regionkategori,
b) kombinera en eller flera 
kompletterande investeringsprioriteringar 
från Eruf, Sammanhållningsfonden och 
ESF,
c) kombinera en eller flera 
kompletterande investeringsprioriteringar 
från olika tematiska mål med upp till 
20 % av EU-stödet i ett operativt program,
d) när det gäller ESF i väl motiverade fall 
kombinera investeringsprioriteringar från 
de olika tematiska mål som anges i 
artikel 9.8, 9.9, 9.10 och 9.11 för att andra 
prioriterade områden lättare ska kunna få 
bidrag från investeringsprioriteringarna.
Medlemsstaterna kan kombinera två eller 
fler alternativ bland bokstäverna a till d.

Or. de

Ändringsförslag 1347
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 1 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) omfatta mer än en regionkategori,

Or. en

Ändringsförslag 1348
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 1 – led b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) omfatta en kombination av en eller 
flera kompletterande 
investeringsprioriteringar från Eruf, 
Sammanhållningsfonden och ESF inom 
ett enda tematiskt mål,

Or. en

Ändringsförslag 1349
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 1 – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) omfatta en kombination av en eller
flera kompletterande 
investeringsprioriteringar från de olika 
tematiska målen med upp till 20 % av 
EU:s bidrag till ett operativt program, i 
synnerhet för de delar av bidraget som är 
avsedda för ett integrerat 
tillvägagångssätt för territoriell 
utveckling,

Or. en

Ändringsförslag 1350
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 1 – led d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) när det gäller ESF[,] […] [omfatta en 
kombination av] 
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investeringsprioriteringar från de olika 
tematiska mål som anges i artikel 9.8, 9.9, 
9.10 och 9.11 för att underlätta deras 
bidrag till andra prioriterade områden.

Or. en

Ändringsförslag 1351
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 1 – led e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Medlemsstater kan skapa ett enstaka 
prioriterat område inom ett operativt 
program för tekniskt stöd, såsom 
beskrivits i artikel 52; för dessa 
prioriterade områden ska inte gälla punkt 
2 led b strecksatserna i, ii och iv; led c 
strecksatserna ii�via och led e 
strecksatserna i�iia i denna artikel.

Or. en

Motivering

Om ändringsförslaget antas måste lämpliga hänvisningar läggas till där det behövs.

Ändringsförslag 1352
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 1 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna kan kombinera två eller 
flera av alternativen i leden a–d.
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Or. en

Ändringsförslag 1353
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En strategi för hur det operativa 
programmet ska bidra till unionens strategi 
för smart och hållbar tillväxt för alla, 
inklusive

a) En strategi för hur det operativa 
programmet ska bidra till ekonomisk, 
social och territoriell sammanhållning 
och till unionens strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla, inklusive

Or. en

Ändringsförslag 1354
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) en kartläggning av behoven när det gäller 
de utmaningar som anges i de 
landsspecifika rekommendationerna i 
enlighet med artikel 121.2 i fördraget och 
rådets rekommendationer som antagits i 
enlighet med artikel 148.4 i fördraget, med 
beaktande av de integrerade riktlinjerna 
och nationella och regionala särdrag,

i) en kartläggning av behoven när det gäller 
de utmaningar som anges i de 
landsspecifika rekommendationerna och de 
allmänna riktlinjerna för 
medlemsstaternas och unionens 
ekonomiska politik i enlighet med artikel 
121.2 i fördraget och rådets 
rekommendationer och riktlinjer som 
medlemsstaterna ska ta hänsyn till i sin 
sysselsättningspolitik vilka antagits i 
enlighet med artikel 148.4 i fördraget, i 
synnerhet med beaktande av behovet för 
hållbar utveckling i de berörda 
medlemsstaterna och/eller regionerna,

Or. en
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Ändringsförslag 1355
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) en kartläggning av behoven när det 
gäller de utmaningar som anges i de 
landsspecifika rekommendationerna i
enlighet med artikel 121.2 i fördraget och 
rådets rekommendationer som antagits i 
enlighet med artikel 148.4 i fördraget, 
med beaktande av de integrerade 
riktlinjerna och nationella och regionala 
särdrag.

i) en kartläggning av behoven med 
beaktande av de integrerade riktlinjerna 
och nationella och regionala särdrag.

Or. <Original>{FR}fr</Original>

Ändringsförslag 1356
Richard Seeber

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) en kartläggning av behoven när det 
gäller de utmaningar som anges i de 
landsspecifika rekommendationerna i 
enlighet med artikel 121.2 i fördraget och 
rådets rekommendationer som antagits i 
enlighet med artikel 148.4 i fördraget, med 
beaktande av de integrerade riktlinjerna 
och nationella och regionala särdrag,

i) en kartläggning av behoven som tar 
hänsyn till de utmaningar som anges i de 
tillämpliga landsspecifika 
rekommendationerna i enlighet med artikel 
121.2 i fördraget och rådets 
rekommendationer som antagits i enlighet 
med artikel 148.4 i fördraget, med 
beaktande av de integrerade riktlinjerna 
och nationella och regionala särdrag,

Or. en
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Ändringsförslag 1357
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) en motivering till valet av tematiska mål 
och motsvarande investeringsprioriteringar, 
med beaktande av partnerskapsavtalen och 
resultaten av förhandskontrollen,

ii) en motivering till valet av tematiska mål 
och motsvarande investeringsprioriteringar, 
med beaktande av partnerskapsavtalen och 
resultaten av förhandskontrollen, alltefter 
medlemsstaternas och/eller regionernas 
behov rörande hållbar utveckling, om 
tillämpligt,

Or. en

Ändringsförslag 1358
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) en motivering till valet av tematiska mål 
och motsvarande investeringsprioriteringar, 
med beaktande av partnerskapsavtalen och 
resultaten av förhandskontrollen,

ii) en motivering till valet av tematiska mål 
och motsvarande investeringsprioriteringar, 
med beaktande av varje regions specifika 
behov och partnerskapsavtalen och 
resultaten av förhandskontrollen,

Or. de

Ändringsförslag <NumAm>1359</NumAm>
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led a – led iia (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) en presentation av 
samordningsarrangemangen mellan de 
operativa programmen Investering för 
tillväxt och sysselsättning, programmen 
inom målet Europeiskt territoriellt 
samarbete och programmen EHFF, 
EJFLU, det europeiska 
grannskapsinstrumentet, Europeiska 
utvecklingsfonden (EUF) och 
föranslutningsinstrumentet för berörda 
regioner.

Or. <Original>{FR}fr</Original>

Ändringsförslag 1360
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led a – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) eventuellt en presentation av 
samordningsarrangemangen mellan de 
operativa programmen Investering för 
tillväxt och sysselsättning, programmen 
för territoriellt samarbete och 
programmen för EU:s yttre samarbete för 
berörda regioner.

Or. <Original>{FR}fr</Original>

Motivering

För att ta större hänsyn till situationen i regioner som inte ligger vid Europas gränser är det 
lämpligt att stärka bestämmelserna som främjar ett samarbete inom operativa program. 
Dessa bestämmelser skulle även göra det möjligt att utveckla innovativa projekt inom 
decentraliserade samarbetsprojekt.

Ändringsförslag 1361
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) investeringsprioriteringarna och 
motsvarande specifika mål,

i) investeringsprioriteringarna och 
motsvarande specifika mål, i enlighet med 
de olika alternativ som avses i punkt 1 i 
denna artikel,

Or. en

Ändringsförslag 1362
Richard Seeber

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) en beskrivning av de åtgärder som ska 
stödjas, med angivande av de huvudsakliga 
målgrupperna, särskilda geografiska 
områden man inriktar sig på, typ av 
stödmottagare, om tillämpligt, samt hur 
man planerar att använda 
finansieringsinstrumenten,

iii) en beskrivning av de åtgärder som ska 
stödjas, med angivande av de huvudsakliga 
målgrupperna, särskilda geografiska 
områden man inriktar sig på, om 
tillämpligt, samt hur man planerar att 
använda finansieringsinstrumenten,

Or. en

Ändringsförslag 1363
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Det bidrag till det integrerade 
tillvägagångssättet för territoriell 

c) Bidraget till det integrerade 
tillvägagångssättet för territoriell 
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utveckling som anges i 
partnerskapsavtalet, inklusive

utveckling, inklusive

Or. en

Ändringsförslag 1364
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) mekanismerna för samordningen mellan 
fonderna, EJFLU, EHFF och andra 
finansieringsinstrument på unionsnivå och 
nationell nivå samt EIB,

i) mekanismerna för samordningen mellan 
fonderna, EJFLU, EHFF, CEF och andra 
finansieringsinstrument på unionsnivå och 
nationell nivå samt EIB,

Or. de

Ändringsförslag 1365
Jutta Haug, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) mekanismerna för samordningen mellan 
fonderna, EJFLU, EHFF och andra 
finansieringsinstrument på unionsnivå och 
nationell nivå samt EIB,

i) mekanismerna för samordningen mellan 
fonderna, EJFLU, EHFF och andra 
finansieringsinstrument på unionsnivå och 
nationell nivå, särskilt där dessa bidrar till 
strukturerade samarbeten såsom Life-
programmet, samt EIB,

Or. en

Motivering

”Integrerade projekt” inom Life är konkreta integrationsverktyg för miljön och klimatet. De 
har förutsättningarna för att på ett betydande sätt bidra till en effektiv användning av 
anslagen, till en konsekvent tillämpning av den huvudsakliga miljömässiga lagstiftningen och 
till en ökning av kapaciteten att absorbera de anslag som förutses för miljön och klimatet 
inom sammanhållnings- och jordbrukspolitiken. För att vara praktiskt genomförbar måste 
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eventuell kompletterande verksamhet med GSR-anslag fastställas på ett tidigt stadium.

Ändringsförslag 1366
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) mekanismerna för samordningen mellan 
fonderna, EJFLU, EHFF och andra 
finansieringsinstrument på unionsnivå och 
nationell nivå samt EIB,

i) mekanismerna för samordningen mellan 
GSR-fonderna inom ett eller mer än ett 
prioriterat område och mekanismerna för 
samordningen mellan fonderna och andra 
finansieringsinstrument på unionsnivå och 
nationell nivå samt EIB,

Or. en

Ändringsförslag 1367
Richard Seeber

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) mekanismerna för samordningen mellan 
fonderna, EJFLU, EHFF och andra 
finansieringsinstrument på unionsnivå och 
nationell nivå samt EIB,

i) mekanismerna för samordningen mellan 
fonderna, EJFLU, EHFF och andra 
finansieringsinstrument på unionsnivå och 
nationell nivå samt EIB, om detta inte har 
beskrivits tillräckligt noggrant i 
partnerskapsavtalet,

Or. en

Ändringsförslag 1368
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach
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Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led c – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) upplägget för samarbete om miljö- och 
klimatprioriteringar mellan 
förvaltningarna i olika sektorer på 
nationell och regional nivå, vilket leder 
till, för det första, en kartläggning av 
områden på vilka åtgärder som 
kompletterar integrerade projekt på miljö-
och klimatområdet kan planeras och, för 
det andra, ett fastställande av 
stödområden där användningen av 
lösningar, metoder och tillvägagångssätt 
som verifierats inom Life-programmet 
kan vara fördelaktiga,

Or. en

Motivering

”Integrerade projekt” inom Life är konkreta integrationsverktyg för miljön och klimatet. De 
har förutsättningarna för att på ett betydande sätt bidra till en effektiv användning av 
anslagen, till en konsekvent tillämpning av den huvudsakliga miljömässiga lagstiftningen och 
till en ökning av kapaciteten att absorbera de anslag som förutses för miljön och klimatet 
inom sammanhållnings- och jordbrukspolitiken. För att vara praktiskt genomförbar måste 
eventuell kompletterande verksamhet med GSR-anslag fastställas på ett tidigt stadium.

Ändringsförslag 1369
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) när så är lämpligt, ett planerat 
samordnat tillvägagångssätt för den 
territoriella utvecklingen av stads-, 
landsbygds- kust- och fiskeriområden samt 
områden med särskilda territoriella drag, 
särskilt förfarandena för genomförandet 
av artiklarna 28 och 29,

ii) när så är lämpligt, ett planerat 
samordnat tillvägagångssätt för den 
territoriella utvecklingen av stads-, 
landsbygds- kust- och fiskeriområden samt 
områden med särskilda territoriella drag 
och de mekanismer som bidrar till de 
integrerade territoriella investeringar som 
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åsyftas i artikel 99 i denna förordning, 
inklusive de som avses i artikel 12.1 i 
förordning (EU) nr [ESF], däribland den 
vägledande årliga fördelningen i varje 
fond till integrerade åtgärder,

Or. en

Ändringsförslag 1370
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) när så är lämpligt, ett planerat 
samordnat tillvägagångssätt för den 
territoriella utvecklingen av stads-, 
landsbygds- kust- och fiskeriområden samt 
områden med särskilda territoriella drag, 
särskilt förfarandena för genomförandet av 
artiklarna 28 och 29,

ii) ett planerat samordnat tillvägagångssätt 
för den territoriella utvecklingen av stads-, 
landsbygds- kust- och fiskeriområden samt 
områden med särskilda territoriella drag, 
särskilt förfarandena för genomförandet av 
artiklarna 28 och 29,

Or. en

Ändringsförslag 1371
Richard Seeber

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) när så är lämpligt, ett planerat 
samordnat tillvägagångssätt för den 
territoriella utvecklingen av stads-, 
landsbygds- kust- och fiskeriområden samt 
områden med särskilda territoriella drag, 
särskilt förfarandena för genomförandet av 
artiklarna 28 och 29,

ii) när så är lämpligt, ett planerat 
samordnat tillvägagångssätt för den 
territoriella utvecklingen av stads-, 
landsbygds-, kust-, berg- och 
fiskeriområden samt områden med 
särskilda territoriella drag, särskilt 
förfarandena för genomförandet av 
artiklarna 28 och 29,
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Or. de

Motivering

Bergområden innebär av naturliga skäl speciella utmaningar. De måste tackla många olika 
problem, exempelvis uttflyttning och ekonomiska nackdelar. Det är därför önskvärt att 
särskilt nämna dessa regioner.

Ändringsförslag 1372
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led c – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) en förteckning över städer där 
integrerade åtgärder för en hållbar 
stadsutveckling kommer att genomföras, en 
vägledande årlig fördelning av Eruf-stödet 
till dessa åtgärder, inklusive medel som 
delegeras till städer för förvaltning enligt 
artikel 7.2 i förordning (EU) nr […] [Eruf] 
och en vägledande årlig fördelning av ESF-
stödet till integrerade åtgärder,

iii) de funktionella stadsområden där 
integrerade åtgärder för en hållbar 
stadsutveckling för alla kommer att 
genomföras, i enlighet med artikel 7 i 
förordning (EU) nr [Eruf], under 
förutsättning att de lokala myndigheterna 
eller befintliga organen som förvaltar de 
funktionella stadsområdena där de 
integrerade åtgärderna ska genomföras 
har gett sitt samtycke; en vägledande årlig 
fördelning av Eruf-stödet till dessa 
åtgärder, inklusive medel som delegeras till 
städer för förvaltning enligt artikel 7.2 i 
förordning (EU) nr […] [Eruf] och en 
vägledande årlig fördelning av ESF-stödet 
till integrerade åtgärder ska tilläggas,

Or. en

Ändringsförslag 1373
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led c – led iii
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) en förteckning över städer där 
integrerade åtgärder för en hållbar 
stadsutveckling kommer att genomföras, en 
vägledande årlig fördelning av Eruf-stödet 
till dessa åtgärder, inklusive medel som 
delegeras till städer för förvaltning enligt 
artikel 7.2 i förordning (EU) nr […] [Eruf] 
och en vägledande årlig fördelning av ESF-
stödet till integrerade åtgärder,

iii) en preliminär förteckning över städer 
och funktionella områden där integrerade 
åtgärder för en hållbar stadsutveckling 
kommer att genomföras, en vägledande 
årlig fördelning av Eruf-stödet till dessa 
åtgärder, inklusive medel som delegeras till 
städer för förvaltning enligt artikel 7.2 i 
förordning (EU) nr […] [Eruf] och en 
vägledande årlig fördelning av ESF-stödet 
till integrerade åtgärder,

Or. es

Ändringsförslag 1374
Giommaria Uggias
</RepeatBlock-By>
Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 –  punkt 2 � led b � led iii

Kommmissionens förslag Ändringsförslag

en förteckning över städer där integrerade 
åtgärder för en hållbar stadsutveckling 
kommer att genomföras, en vägledande 
årlig fördelning av Eruf-stödet till dessa 
åtgärder, inklusive medel som delegeras till 
städer för förvaltning enligt artikel 7.2 i 
förordning (EU) nr […] [Eruf] och en 
vägledande årlig fördelning av ESF-stödet 
till integrerade åtgärder,

en preliminär förteckning över städer och 
funktionella områden där integrerade 
åtgärder för en hållbar stadsutveckling  
kommer att genomföras. Förteckningen 
bör tas fram i samarbete med de regionala 
och lokala myndigheterna, samtidigt som 
man tar hänsyn till medlemsstaternas 
olika institutionella system, i syfte att 
garantera alla lokala myndigheter som 
vill genomföra integrerade åtgärder för 
stadsutveckling en rättvis tillgång, en 
vägledande årlig fördelning av Eruf-stödet 
till dessa åtgärder, inklusive medel som 
delegeras till städer för förvaltning enligt 
artikel 7.2 i förordning (EU) nr […] [Eruf] 
och en vägledande årlig fördelning av ESF-
stödet till integrerade åtgärder,

Or. it
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Ändringsförslag 1375
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led c – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) en förteckning över städer där 
integrerade åtgärder för en hållbar 
stadsutveckling kommer att genomföras, en 
vägledande årlig fördelning av Eruf-stödet 
till dessa åtgärder, inklusive medel som 
delegeras till städer för förvaltning enligt 
artikel 7.2 i förordning (EU) nr […] [Eruf] 
och en vägledande årlig fördelning av ESF-
stödet till integrerade åtgärder,

iii) en förteckning över städer eller en 
uppsättning kriterier för urvalet av städer 
och funktionella stadsområden där 
integrerade åtgärder för en hållbar 
stadsutveckling kommer att genomföras, en 
vägledande årlig fördelning av Eruf-stödet 
till dessa åtgärder, inklusive medel som 
delegeras till städer för förvaltning enligt 
artikel 7.2 i förordning (EU) nr […] [Eruf] 
och en vägledande årlig fördelning av ESF-
stödet till integrerade åtgärder,

Or. en

Ändringsförslag 1376
Peter Simon

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led c – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) en förteckning över städer där 
integrerade åtgärder för en hållbar 
stadsutveckling kommer att genomföras, 
en vägledande årlig fördelning av Eruf-
stödet till dessa åtgärder, inklusive medel 
som delegeras till städer för förvaltning 
enligt artikel 7.2 i förordning (EU) nr […] 
[Eruf] och en vägledande årlig fördelning 
av ESF-stödet till integrerade åtgärder,

iii) en vägledande förteckning över städer, 
funktionella urbana och andra 
territoriella områden enligt kriterierna i 
artikel 14.b led ii där integrerade åtgärder 
för en hållbar utveckling av städer, 
regioner eller territorier kommer att 
genomföras, en vägledande årlig fördelning 
av Eruf-stödet till dessa åtgärder, inklusive 
medel som delegeras till städer eller andra 
enheter för förvaltning av funktionella 
urbana eller andra territoriella områden
enligt artikel 7.2 i förordning (EU) nr […] 
[Eruf] och en vägledande årlig fördelning 
av ESF-stödet till integrerade åtgärder,
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Or. de

Motivering

Eftersom en hållbar stadsutveckling inte enbart rör städerna utan i dagsläget även sker i 
större territoriella områden som omfattar exempelvis flera städer, en stad och dess 
omgivande landsbygd eller regionala sammanslagningar, och eftersom mångfalden av 
områdeskategorier i medlemsstaterna är stor, bör detta återspeglas i definitionen av de 
urbana områden som ska utvecklas.

Ändringsförslag 1377
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led c – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) en förteckning över städer där 
integrerade åtgärder för en hållbar 
stadsutveckling kommer att genomföras, en 
vägledande årlig fördelning av Eruf-stödet 
till dessa åtgärder, inklusive medel som 
delegeras till städer för förvaltning enligt 
artikel 7.2 i förordning (EU) nr […] [Eruf] 
och en vägledande årlig fördelning av ESF-
stödet till integrerade åtgärder,

iii) en förteckning över städer där 
integrerade åtgärder för en hållbar 
stadsutveckling kommer att genomföras.
Denna lista ska utarbetas i partnerskap 
med lokala och regionala myndigheter 
med tanke på särskilda institutionella 
system i varje medlemsstat för att 
säkerställa lika tillträde för alla lokala 
myndigheter som vill genomföra 
integrerade åtgärder i städer, en 
vägledande årlig fördelning av Eruf-stödet 
till dessa åtgärder, inklusive medel som 
delegeras till städer för förvaltning enligt 
artikel 7.2 i förordning (EU) nr […] [Eruf] 
och en vägledande årlig fördelning av ESF-
stödet till integrerade åtgärder,

Or. pt

Ändringsförslag 1378
Richard Seeber

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led c – led iii
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) en förteckning över städer där 
integrerade åtgärder för en hållbar 
stadsutveckling kommer att genomföras, en 
vägledande årlig fördelning av Eruf-stödet 
till dessa åtgärder, inklusive medel som 
delegeras till städer för förvaltning enligt 
artikel 7.2 i förordning (EU) nr […] [Eruf] 
och en vägledande årlig fördelning av ESF-
stödet till integrerade åtgärder,

iii) en vägledande förteckning över städer 
där integrerade åtgärder för en hållbar 
stadsutveckling kommer att genomföras, en 
vägledande årlig fördelning av Eruf-stödet 
till dessa åtgärder, inklusive medel som 
delegeras till städer för förvaltning enligt 
artikel 7.2 i förordning (EU) nr […] [Eruf] 
och en vägledande årlig fördelning av ESF-
stödet till integrerade åtgärder,

Or. en

Ändringsförslag 1379
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led c – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) angivande av de områden där lokalt 
ledd utveckling ska genomföras,

iv) angivande av de områden där lokalt 
ledd utveckling ska genomföras, och av 
förfarandena för genomförandet av 
artiklarna 28 och 29, inklusive den 
vägledande årliga fördelningen för varje 
fond för integrerade åtgärder,

Or. en

Ändringsförslag 1380
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led c – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) Bestämmelser för mellanregionala och 
transnationella åtgärder, där 

v) Bestämmelser för gränsöverskridande,
mellanregionala och transnationella 
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stödmottagarna finns i mer än en 
medlemsstat.

åtgärder, där stödmottagarna finns i mer än 
en medlemsstat.

Or. <Original>{FR}fr</Original>

Ändringsförslag 1381
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led c – led vi

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vi) om tillämpligt, en beskrivning av hur 
de planerade insatserna bidrar till 
makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier.

vi) en beskrivning av hur de planerade 
insatserna bidrar till alla typer av 
makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier,

Or. en

Ändringsförslag 1382
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led c – led vi

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vi) om tillämpligt, en beskrivning av hur de 
planerade insatserna bidrar till 
makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier.

vi) om tillämpligt, en beskrivning av hur de 
planerade insatserna bidrar till 
makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier samt strategier för 
funktionella bergsområden. 

Or. es

Ändringsförslag 1383
Richard Seeber

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led c – led vi
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

vi) om tillämpligt, en beskrivning av hur de 
planerade insatserna bidrar till 
makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier.

vi) om tillämpligt, en beskrivning av hur de 
planerade insatserna bidrar till 
makroregionala strategier och strategier 
för havsområden och alperna.

Or. de

Motivering

Alperna måste hantera särskilda demografiska och naturliga utmaningar och behöver därför 
ett speciellt stöd från EU:s strukturfonder.

Ändringsförslag 1384
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led c – led via (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

via) en identifiering av områden där 
gränsöverskridande infrastruktur 
och/eller regionala förbindelser 
uppmuntras,

Or. de

Ändringsförslag 1385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led c – led via (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

via) en beskrivning av hur programmet 
bidrar till det i partnerskapsavtalet 
angivna integrerade tillvägagångssättet 
för att möta särskilda behov i områden 
med störst fattigdom eller hos målgrupper 
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som är särskilt utsatta för diskriminering 
eller utestängning, med särskilt beaktande 
av marginaliserade befolkningsgrupper 
och med preliminära finansiella anslag.

Or. en

Ändringsförslag 1386
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) En beskrivning av hur programmet 
bidrar till det i partnerskapsavtalet 
angivna integrerade tillvägagångssättet 
för att möta särskilda behov i områden 
med störst fattigdom eller hos målgrupper 
som är särskilt utsatta för diskriminering 
eller utestängning, med särskilt beaktande 
av marginaliserade befolkningsgrupper 
och med preliminära finansiella anslag.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1387
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led d 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) En beskrivning av hur programmet 
bidrar till det i partnerskapsavtalet angivna 
integrerade tillvägagångssättet för att möta 
särskilda behov i områden med störst 
fattigdom eller hos målgrupper som är 
särskilt utsatta för diskriminering eller 
utestängning, med särskilt beaktande av 

d) En beskrivning av hur programmet 
bidrar till det i partnerskapsavtalet angivna 
integrerade tillvägagångssättet för att möta 
särskilda behov i områden med störst 
fattigdom och regioner med demografiska 
problem eller hos målgrupper som är 
särskilt utsatta för diskriminering eller 



AM\903905SV.doc 147/176 PE491.056v01-00

SV

marginaliserade befolkningsgrupper och 
med preliminära finansiella anslag.

utestängning, med särskilt beaktande av 
marginaliserade befolkningsgrupper och 
med preliminära finansiella anslag.

Or. de

Ändringsförslag 1388
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) En beskrivning av hur programmet 
bidrar till det i partnerskapsavtalet angivna 
integrerade tillvägagångssättet för att möta 
särskilda behov i områden med störst 
fattigdom eller hos målgrupper som är 
särskilt utsatta för diskriminering eller 
utestängning, med särskilt beaktande av 
marginaliserade befolkningsgrupper och 
med preliminära finansiella anslag.

d) En beskrivning av hur programmet 
bidrar till det i partnerskapsavtalet angivna 
integrerade tillvägagångssättet för att möta 
regionala demografiska utmaningar och 
särskilda behov i områden med störst 
fattigdom eller hos målgrupper som är 
särskilt utsatta för diskriminering eller 
utestängning, med särskilt beaktande av 
marginaliserade befolkningsgrupper och 
med preliminära finansiella anslag.

Or. en

Ändringsförslag 1389
Marian Harkin, Catherine Bearder

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) En beskrivning av hur programmet 
bidrar till det i partnerskapsavtalet angivna 
integrerade tillvägagångssättet för att möta 
särskilda behov i områden med störst 
fattigdom eller hos målgrupper som är 
särskilt utsatta för diskriminering eller 
utestängning, med särskilt beaktande av 
marginaliserade befolkningsgrupper och 

d) En beskrivning av hur programmet 
bidrar till det i partnerskapsavtalet angivna 
integrerade tillvägagångssättet för att möta 
särskilda behov i områden med störst 
fattigdom eller hos målgrupper som är 
särskilt utsatta för diskriminering eller 
utestängning, med särskilt beaktande av 
marginaliserade befolkningsgrupper och 
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med preliminära finansiella anslag. personer med funktionsnedsättning, och 
med preliminära finansiella anslag.

Or. en

Ändringsförslag 1390
Richard Seeber

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led d 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) En beskrivning av hur programmet 
bidrar till det i partnerskapsavtalet angivna 
integrerade tillvägagångssättet för att möta 
särskilda behov i områden med störst 
fattigdom eller hos målgrupper som är 
särskilt utsatta för diskriminering eller 
utestängning, med särskilt beaktande av 
marginaliserade befolkningsgrupper och 
med preliminära finansiella anslag.

d) En beskrivning av hur programmet 
bidrar till det i partnerskapsavtalet angivna 
integrerade tillvägagångssättet för att möta 
särskilda behov i områden med störst 
fattigdom eller områden som på grund av 
sitt geografiska läge måste hantera 
särskilda utmaningar, exempelvis 
bergområden, eller hos målgrupper som är 
särskilt utsatta för diskriminering eller 
utestängning, med särskilt beaktande av 
marginaliserade befolkningsgrupper och 
med preliminära finansiella anslag.

Or. de

Motivering

Bergområden innebär av naturliga skäl speciella utmaningar. De måste tackla många olika 
problem, exempelvis utflyttning och ekonomiska nackdelar. En integrerad strategi för stöd 
genom strukturfonder krävs därför.

Ändringsförslag 1391
Richard Seeber

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) En beskrivning av hur programmet 
bidrar till det i partnerskapsavtalet angivna 

d) Om tillämpligt, en beskrivning av hur 
programmet bidrar till det i 
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integrerade tillvägagångssättet för att möta 
särskilda behov i områden med störst 
fattigdom eller hos målgrupper som är 
särskilt utsatta för diskriminering eller 
utestängning, med särskilt beaktande av 
marginaliserade befolkningsgrupper och 
med preliminära finansiella anslag.

partnerskapsavtalet angivna integrerade 
tillvägagångssättet för att möta särskilda 
behov i områden med störst fattigdom eller 
hos målgrupper som är särskilt utsatta för 
diskriminering eller utestängning, med 
särskilt beaktande av marginaliserade 
befolkningsgrupper.

Or. en

Ändringsförslag 1392
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led e – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) resultaten av den strategiska 
miljöbedömningen av det operativa 
programmet som utförts i enlighet med 
direktiv 2001/42/EG,

Or. en

Ändringsförslag 1393
Richard Seeber

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led e – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) för varje förhandsvillkor, inrättat i 
enlighet med bilaga IV, som inte är 
uppfyllt den dag då partnerskapsavtalet och 
det operativa programmet lämnas in, en 
beskrivning av de åtgärder som behövs för 
att uppfylla förhandsvillkoret och en 
tidsplan för åtgärderna,

ii) för varje förhandsvillkor, inrättat i 
enlighet med bilaga IV, som inte är 
uppfyllt den dag då partnerskapsavtalet och 
det operativa programmet lämnas in, en 
beskrivning av de åtgärder som behövs för 
att uppfylla förhandsvillkoret,

Or. en
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Ändringsförslag 1394
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led e – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) de åtgärder som vidtagits för att 
engagera partnerna i utarbetandet av det 
operativa programmet och partnernas roll 
i genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av det operativa 
programmet,

iii) de åtgärder som vidtagits för att 
engagera partnerna i utarbetandet,
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av det operativa programmet 
i enlighet med den europeiska 
uppförandekoden som nämndes i artikel 
5, inklusive en förteckning över de 
partner som medverkar, information om 
hur de har valts ut, deras skyldigheter och 
deras synpunkter,

Or. en

Ändringsförslag 1395
Richard Seeber

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led e – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) de åtgärder som vidtagits för att 
engagera partnerna i utarbetandet av det 
operativa programmet och partnernas roll i 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av det operativa 
programmet,

iii) de åtgärder som vidtagits för att 
engagera partnerna i utarbetandet av det 
operativa programmet och de berörda
partnernas roll i genomförandet av det 
operativa programmet,

Or. en

Ändringsförslag 1396
Ramona Nicole Mănescu



AM\903905SV.doc 151/176 PE491.056v01-00

SV

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led f – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) planerad användning av tekniskt stöd, 
inklusive åtgärder för att öka den 
administrativa kapaciteten hos myndigheter 
och stödmottagare, samt relevanta 
uppgifter som avses i punkt 2.b för det 
berörda prioriterade området,

i) planerad användning av tekniskt stöd, 
inklusive åtgärder för att öka den 
administrativa kapaciteten hos 
myndigheter, partner och stödmottagare, 
samt relevanta uppgifter som avses i 
punkt 2.b för det berörda prioriterade 
området,

Or. en

Ändringsförslag 1397
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led f – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) planerad användning av tekniskt stöd, 
inklusive åtgärder för att öka den 
administrativa kapaciteten hos myndigheter 
och stödmottagare, samt relevanta 
uppgifter som avses i punkt 2.b för det 
berörda prioriterade området,

i) planerad användning av det alternativ 
som avses i punkt 1 e i denna artikel om
tekniskt stöd, och planerade åtgärder för 
att öka den administrativa kapaciteten hos 
myndigheter, stödmottagare och de partner 
som avses i artikel 5 i enlighet med den 
europeiska uppförandekoden, 
tillsammans med relevanta uppgifter som 
avses i punkt 2.b för det berörda 
prioriterade området,

Or. en

Ändringsförslag 1398
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led f – led ii
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) en bedömning av den administrativa 
bördan för stödmottagarna och de åtgärder 
som planeras för att minska den, med 
angivna mål,

ii) en bedömning av den administrativa 
bördan för stödmottagarna och de åtgärder 
som planeras för att minska den, med 
angivna mål och tidsfrister,

Or. en

Ändringsförslag 1399
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led f – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) en bedömning av den administrativa 
bördan för stödmottagarna och de 
åtgärder som planeras för att minska den, 
med angivna mål,

ii) de åtgärder som planeras för att minska 
den administrativa bördan för 
stödmottagarna, med angivna mål,

Or. en

Ändringsförslag 1400
Richard Seeber

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led f – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) en bedömning av den administrativa 
bördan för stödmottagarna och de åtgärder 
som planeras för att minska den, med 
angivna mål,

ii) en bedömning av den administrativa 
bördan för stödmottagarna och, där så är 
lämpligt, de åtgärder som planeras för att 
minska den administrativa bördan,

Or. en
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Ändringsförslag 1401
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led f – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) en förteckning över större projekt för 
vilka man planerar att inleda det 
huvudsakliga arbetet före den 1 januari 
2018.

iii) en vägledande förteckning över större 
projekt för vilka man planerar att inleda det 
huvudsakliga arbetet före den 1 januari 
2018.

Or. en

Ändringsförslag 1402
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led f – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) en förteckning över större projekt för 
vilka man planerar att inleda det 
huvudsakliga arbetet före den 1 januari 
2018.

iii) en förteckning som inte är 
uttömmande över större projekt för vilka 
man planerar att inleda det huvudsakliga 
arbetet före den 1 januari 2018.

Or. en

Ändringsförslag 1403
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led g – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) En tabell där man för hela 
programperioden, för det operativa 
programmet och för varje prioriterat 
område anger hela anslaget för stöd från 

ii) En tabell där man för hela 
programperioden, för det operativa 
programmet och för varje prioriterat 
område anger hela anslaget för stöd från 
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fonderna och medlemsstaternas 
samfinansiering. Om medlemsstaternas 
samfinansiering består av både privat och 
offentlig samfinansiering ska den 
preliminära fördelningen mellan de 
offentliga och de privata utgifterna anges i 
tabellen. Den ska visa den planerade 
finansieringen från EIB i 
informationssyfte.

fonderna och medlemsstaternas 
samfinansiering. För prioriterade 
områden som omfattar mer än en 
regionkategori ska tabellen specificera de 
olika anslagen från varje fond och 
respektive samfinansieringsbelopp för 
varje regionkategori. För prioriterade
områden som omfattar en kombination av 
en eller flera kompletterande 
investeringsprioriteringar från olika GSR-
fonder ska förteckningen specificera 
beloppen från varje fond. Om 
medlemsstaternas samfinansiering består 
av både privat och offentlig 
samfinansiering ska den preliminära 
fördelningen mellan de offentliga och de 
privata utgifterna anges i tabellen. Den ska 
visa den planerade finansieringen från EIB 
i informationssyfte.

Or. en

Ändringsförslag 1404
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led g – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) en planerad kombination av medel 
från strukturfonder och 
Sammanhållningsfonden med andra 
finansieringsinstrument, särskilt CEF,

Or. de

Ändringsförslag 1405
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led h – led i
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) uppgifter om ackrediteringsorgan,
förvaltningsmyndighet, eventuell 
attesteringsmyndighet och 
revisionsmyndighet,

i) uppgifter om förvaltningsmyndighet, 
eventuell attesteringsmyndighet och 
revisionsmyndighet,

Or. de

Ändringsförslag 1406
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led h – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) uppgifter om ackrediteringsorgan, 
förvaltningsmyndighet, eventuell 
attesteringsmyndighet och 
revisionsmyndighet,

i) uppgifter om förvaltningsmyndighet, 
eventuell attesteringsmyndighet och 
revisionsmyndighet,

Or. en

Ändringsförslag 1407
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led h – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) uppgifter om ackrediteringsorgan,
förvaltningsmyndighet, eventuell 
attesteringsmyndighet och 
revisionsmyndighet,

i) uppgifter om förvaltningsmyndighet, 
eventuell attesteringsmyndighet och 
revisionsmyndighet,

Or. es

Ändringsförslag 1408
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller
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Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 2 – led h – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) fastställande av förfarande för 
tilldelning av medel under tillämpning av 
konkurrens,

Or. de

Ändringsförslag 1409
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 3 – stycke 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) En beskrivning av de specifika 
åtgärderna för att ta hänsyn till 
miljöskyddskrav, resurseffektivitet, 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar, motståndskraft mot 
katastrofer samt riskförebyggande och 
riskhantering, vid urvalet av insatser.

i) En beskrivning av de specifika 
åtgärderna för att ta hänsyn till 
miljöskyddskrav, resurseffektivitet, skydd 
av den biologiska mångfalden, 
ekosystembaserad begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar, 
motståndskraft mot katastrofer samt 
riskförebyggande och riskhantering, vid 
urvalet av insatser.

Or. en

Ändringsförslag 1410
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 3 – stycke 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) En beskrivning av de specifika 
åtgärderna för att ta hänsyn till 
miljöskyddskrav, resurseffektivitet, 

i) Om tillämpligt, en beskrivning av de 
specifika åtgärderna för att ta hänsyn till 
miljöskyddskrav, resurseffektivitet, 
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begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar, motståndskraft mot 
katastrofer samt riskförebyggande och 
riskhantering, vid urvalet av insatser.

begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar, motståndskraft mot 
katastrofer samt riskförebyggande och 
riskhantering, vid urvalet av insatser.

Or. en

Ändringsförslag 1411
Richard Seeber

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 3 – stycke 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) En beskrivning av de specifika 
åtgärderna för att ta hänsyn till 
miljöskyddskrav, resurseffektivitet, 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar, motståndskraft mot 
katastrofer samt riskförebyggande och 
riskhantering, vid urvalet av insatser.

i) Information om åtgärder för att ta 
hänsyn till miljöskyddskrav, 
resurseffektivitet, begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar, 
motståndskraft mot katastrofer samt 
riskförebyggande och riskhantering.

Or. en

Ändringsförslag 1412
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 3 – stycke 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) En beskrivning av de specifika 
åtgärderna för att ta hänsyn till 
främjandet av integrering av alla grupper 
som är drabbade av eller riskerar att 
drabbas av fattigdom och social 
utestängning.

Or. en
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Ändringsförslag 1413
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 3 – stycke 1 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) En beskrivning av de specifika 
åtgärderna för att främja lika möjligheter 
och förhindra varje form av diskriminering 
på grund av kön, ras, etniskt ursprung, 
religion eller övertygelse, 
funktionsnedsättning, ålder eller sexuell 
läggning i samband med förberedelsen, 
utarbetandet och genomförandet av det 
operativa programmet, särskilt när det 
gäller tillgång till finansiering, med hänsyn 
till behoven hos olika målgrupper som 
riskerar att drabbas av sådan 
diskriminering, särskilt kraven på att 
säkerställa tillgängligheten för personer 
med funktionsnedsättning.

ii) En beskrivning av de specifika 
åtgärderna för att främja lika möjligheter 
och förhindra varje form av diskriminering 
på grund av kön, ras, etniskt ursprung, 
religion eller övertygelse, 
funktionsnedsättning, ålder, sexuell 
läggning eller könsidentitet i samband med 
förberedelsen, utarbetandet och 
genomförandet av det operativa 
programmet, särskilt när det gäller tillgång 
till finansiering, med hänsyn till behoven 
hos olika målgrupper som riskerar att 
drabbas av sådan diskriminering, särskilt 
kraven på att säkerställa tillgängligheten 
för personer med funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 1414
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 3 – stycke 1 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) En beskrivning av de specifika 
åtgärderna för att främja lika möjligheter 
och förhindra varje form av diskriminering 
på grund av kön, ras, etniskt ursprung, 
religion eller övertygelse, 
funktionsnedsättning, ålder eller sexuell 
läggning i samband med förberedelsen, 
utarbetandet och genomförandet av det 
operativa programmet, särskilt när det 
gäller tillgång till finansiering, med hänsyn 
till behoven hos olika målgrupper som 

ii) Om tillämpligt, en beskrivning av de 
specifika åtgärderna för att främja lika 
möjligheter och förhindra varje form av 
diskriminering på grund av kön, ras, etniskt 
ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionsnedsättning, ålder eller sexuell 
läggning i samband med förberedelsen, 
utarbetandet och genomförandet av det 
operativa programmet, särskilt när det 
gäller tillgång till finansiering, med hänsyn 
till behoven hos olika målgrupper som 
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riskerar att drabbas av sådan 
diskriminering, särskilt kraven på att 
säkerställa tillgängligheten för personer 
med funktionsnedsättning.

riskerar att drabbas av sådan 
diskriminering, särskilt kraven på att 
säkerställa tillgängligheten för personer 
med funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 1415
László Surján

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 3 – stycke 1 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) En beskrivning av de specifika 
åtgärderna för att främja lika möjligheter 
och förhindra varje form av diskriminering 
på grund av kön, ras, etniskt ursprung, 
religion eller övertygelse, 
funktionsnedsättning, ålder eller sexuell 
läggning i samband med förberedelsen, 
utarbetandet och genomförandet av det 
operativa programmet, särskilt när det 
gäller tillgång till finansiering, med hänsyn 
till behoven hos olika målgrupper som 
riskerar att drabbas av sådan 
diskriminering, särskilt kraven på att 
säkerställa tillgängligheten för personer 
med funktionsnedsättning.

ii) En beskrivning av de specifika 
åtgärderna för att främja lika möjligheter, 
att förhindra varje form av diskriminering 
på grund av kön, ras, etniskt ursprung, 
religion eller övertygelse, 
funktionsnedsättning, ålder eller sexuell 
läggning och att undvika att återinföra 
segregering i samband med förberedelsen, 
utarbetandet och genomförandet av det 
operativa programmet, särskilt när det 
gäller tillgång till finansiering, med hänsyn 
till behoven hos olika målgrupper som 
riskerar att drabbas av sådan 
diskriminering, särskilt kraven på att 
säkerställa tillgängligheten för personer 
med funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 1416
Richard Seeber

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 3 – stycke 1 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) En beskrivning av de specifika ii) Information om åtgärder för att beakta
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åtgärderna för att främja lika möjligheter 
och förhindra varje form av diskriminering 
på grund av kön, ras, etniskt ursprung, 
religion eller övertygelse, 
funktionsnedsättning, ålder eller sexuell 
läggning i samband med förberedelsen, 
utarbetandet och genomförandet av det 
operativa programmet, särskilt när det 
gäller tillgång till finansiering, med hänsyn 
till behoven hos olika målgrupper som 
riskerar att drabbas av sådan 
diskriminering, särskilt kraven på att 
säkerställa tillgängligheten för personer 
med funktionsnedsättning.

lika möjligheter och förhindra varje form 
av diskriminering på grund av kön, ras, 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionsnedsättning, ålder eller sexuell 
läggning i samband med förberedelsen, 
utarbetandet och genomförandet av det 
operativa programmet, särskilt när det 
gäller tillgång till finansiering, med hänsyn 
till behoven hos olika målgrupper som 
riskerar att drabbas av sådan 
diskriminering, särskilt kraven på att 
säkerställa tillgängligheten för personer 
med funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 1417
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 3 – första stycket – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) En beskrivning av hur programmet 
bidrar till utveckling av infrastruktur.

Or. de

Ändringsförslag 1418
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 3 – stycke 1 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) En beskrivning av hur programmet 
bidrar till att främja jämställdhet mellan 
män och kvinnor, och när så är lämpligt, 
bestämmelser för att säkerställa att 
jämställdhetsperspektivet integreras både 

iii) En beskrivning av hur programmet 
bidrar till att främja jämställdhet mellan 
män och kvinnor, och bestämmelser för att 
säkerställa att jämställdhetsperspektivet 
integreras både på program- och insatsnivå 
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på program- och insatsnivå. och en beskrivning av de specifika 
åtgärder som inrättats för att främja 
jämställdhet mellan män och kvinnor.

Or. en

Ändringsförslag 1419
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 3 – stycke 1 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) En beskrivning av hur programmet 
bidrar till att främja jämställdhet mellan 
män och kvinnor, och när så är lämpligt, 
bestämmelser för att säkerställa att 
jämställdhetsperspektivet integreras både 
på program- och insatsnivå.

iii) Om tillämpligt, en beskrivning av hur 
programmet bidrar till att främja 
jämställdhet mellan män och kvinnor, och 
när så är lämpligt, bestämmelser för att 
säkerställa att jämställdhetsperspektivet 
integreras både på program- och insatsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 1420
Richard Seeber

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 3 – stycke 1 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) En beskrivning av hur programmet 
bidrar till att främja jämställdhet mellan 
män och kvinnor, och när så är lämpligt, 
bestämmelser för att säkerställa att 
jämställdhetsperspektivet integreras både 
på program- och insatsnivå.

iii) Information om hur programmet bidrar 
till jämställdhet mellan män och kvinnor, 
och när så är lämpligt, bestämmelser för att 
säkerställa att jämställdhetsperspektivet 
integreras både på program- och insatsnivå.

Or. en
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Ändringsförslag 1421
Giommaria Uggias
</RepeatBlock-By>
Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 –  punkt 3 �  stycke 1 � led iiia (nytt)

Kommmissionens förslag Ändringsförslag

iiia) en beskrivning av de särskilda 
åtgärder som har vidtagits för att uppnå 
EU:s mål för fattigdomsbekämpning 
genom att främja social inkludering av 
utsatta grupper samt för att minska 
ojämlikhet i hela EU.

Or. it

Ändringsförslag 1422
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska lämna in ett 
yttrande från de nationella 
jämställdhetsorganen om de åtgärder som 
anges i punkterna ii och iii tillsammans 
med förslaget till operativt program inom 
målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1423
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 3 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska lämna in ett yttrande 
från de nationella jämställdhetsorganen om 
de åtgärder som anges i punkterna ii och iii 
tillsammans med förslaget till operativt 
program inom målet Investering för tillväxt 
och sysselsättning.

Medlemsstaterna ska lämna in ett yttrande 
från de nationella jämställdhetsorganen 
och de partner som avses i artikel 5 i 
denna förordning om de åtgärder som 
anges i punkterna i, ii och iii tillsammans 
med förslaget till operativt program inom 
målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning.

Or. en

Ändringsförslag 1424
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 87a
Innehåll och antagande av 

makroregionala utvecklingsfonder under 
makroregionala samarbetsmål

(1) En operationsprogram skall innehålla 
prioritetsaxlar. En prioritetsaxel skall 
motsvara de tematiska målen i 
överensstämmelse med godkänd makro-
regional strategi och inkludera en eller 
flera investeringsprioritet från dessa 
tematiska mål som antas för regler för 
varje fond. Investeringsprioritet går att 
kombinera.
(2) Den makro-regionala 
utvecklingsfonden skall ange:
(a) en strategi för programmet för makro-
regional utvecklingsfond och dess bidrag 
till Unionens strategi om smart, hållbar 
och fullständig tillväxt, inkluderande:
(i) en identifiering av behov för 
utmaningar som har identifierats för 
landspecifika rekommendationer och 
breda riktlinjer av ekonomiska villkor av 
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Medlemsstaterna och Unionen under 
artikel 121(2) och Rådets 
rekommendationer om vilka 
Medlemsstater som skall ta hänsyn till 
gällande deras anställningspolitik som 
antagits under artikel 148(4) av denna 
Förordning, och med hänsyn till 
nationella och regionala behov; 
(ii) en motivering av val av tematiska mål 
och motsvarande investeringsprioritet 
med hänsyn till förordningen mellan en 
grupp av Medlemsstater som upprättar en 
makro-regional utvecklingsfond och 
resultat av ex ante - utvärderingen; 
(b) för varje prioritetsaxel:
(i) investeringsprioritet och motsvarande 
specifika mål;
(ii) gemensam och specifik produktion -
och resultatindikatorer, med lämpligt 
grundläggande värde och kvantifierat 
målvärde, i överensstämmelse med 
fondens specifika regler;
(iii) en beskrivning av handlingar som 
skall stödjas inklusive identifieringen av 
huvudmålgrupper, specifika målterritorier 
och typ av förmånstagare där det behövs 
lämpligt och planerad användning av 
finansiella verktyg;
(iv) motsvarande kategorier av 
intervention baserad på en nomenklatur 
som antas av Kommissionen för att 
implementera handlingar i 
överensstämmelse med 
undersökningsproceduren som refererar 
till artikel 143(3) och en indikativ analys 
av programmerade resurser; 
(c) bidrag till integrerad närmande av 
territoriell utveckling som har angetts i 
förordningen mellan en grupp av 
Medlemsstater som upprättar en makro-
regional utvecklingsfond, inklusive:
(i) mekanism som säkerställer 
koordination mellan fonder, Europeisk 
jordbruksfond för landsutveckling 
(EAFRD), Europeisk maritim och fiskeri 
fond (EMFF) och andra Unionens och 
nationella fondverktyg och med 
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Europeisk investeringsbank (EIB);
(ii) där det är lämpligt, ett planerad 
integrerad närmande till territoriell 
utveckling av stads-, lands-, kusts- och 
fiskarområden och områden med 
specifika territoriella egenskaper, i 
synnerhet implementering av 
arrangemang för artikel 28 och 29;
(iii) lista på stad där integrerade aktioner 
för hållbar stadsutveckling kommer att 
implementeras, indikativ årlig fördelning 
av ERDF-stöd för dessa handlingar, 
inklusive resurser för städer för 
management under artikel 7 (2) av 
Föreskriften (EU) Nr. [ERDF] och 
indikativ årlig fördelning av Europeiska 
socialfondens (ESF) stöd för integrerade 
handlingar; 
(iv) identifiering av områden i vilka 
samhällsledd lokal utveckling kommer att 
implementeras;
(v) arrangemang för interregionala och 
transnationella handlingar med 
förmånstagare som bor i minst ett utav 
Medlemsstaterna;
(vi) bidrag till planerade interventioner 
mot makro-regionala strategier och 
sjöstrategier; 
(d) bidrag till integrerad närmande som 
anges i avtalet av Medlemsstaterna som 
upprättar en makro-regional 
utvecklingsfond som är adresserad till 
specifika behov av geografiska områden 
som är mest påverkade av fattigdom och 
behov av målgrupper som är mest utsatta 
för diskriminering och uteslutning med 
speciell hänsyn till marginaliserade 
grupper och indikativ finansiell 
fördelning; 
(e) arrangemang för att säkerställa 
effektiv implementering av fonder, 
inklusive:
(i) utförande av ramen i 
överensstämmelse med artikel 19(1);
(ii) för varje ex ante - villkor som inte 
uppfylls vid datum för framläggande av 
Partnerskapsavtalet och 
operationsprogrammet, en beskrivning av 
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handlingar som skall uppfylla dessa ex 
ante - villkor som upprättas i samband 
med Bilaga V, och en tidsram för dessa 
aktioner;
(iii) handlingar som utförs för att 
involvera partner i förberedelser av den 
makro-regionala utvecklingsfonden och 
vilken roll dessa partner spelar i 
implementeringen, övervakandet och 
utvärderingen av makro-regionala 
utvecklingsfonder;
(f) arrangemang för att säkerställa 
effektiv implementering av fonder, 
inklusive:
(i) planerad användning av tekniska 
hjälpmedel inklusive handlingar för att 
förstärka myndigheternas administrativa 
kapacitet och förse förmånstagare med 
relevant information som det refereras till 
i paragraf 2(b) för prioritetsaxeln som det 
beträffar, 
(ii) värdering av administrativt ansvar för 
förmånstagare och handlingar som 
planeras för att uppnå reducering 
tillsammans med mål;
(iii) en lista över huvudprojekt för vilka 
det uppskattade startdatumet för 
utförande av huvudarbeten är innan 1. 
januari 2018;
(g) finansieringsplan som inkluderas två 
tabeller;
(i) en tabell som specificerar varje år, i 
överensstämmelse med artikel 53, 110 och 
111, summa av den totala finansiella 
bevillningen som det räknas med för stöd 
från varje fond;
(ii) en tabell som specificerar hela 
programperioden, summan av det totala 
finansiella bevillningen för stöd från 
fonder och från andra offentliga källor 
från Medlemsstaterna som upprättar via 
förordningen en makro-regional 
utvecklingsfond, och Stater som har 
anslutit sig till Förordningen som 
upprättar en makro-regional 
utvecklingsfond för programmet för 
makro-regional utvecklingsfond som det 
berör och för vare prioritetsaxel och 
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delvis prioritet. Där finansiering är även 
gjord från offentligt kapital från 
Medlemsstaterna som har upprättat via 
förordningen en makro-regional 
utvecklingsfond och stater som har 
anslutit sig till Förordningen och 
upprättar en makro-regional 
utvecklingsfond, koller tabellen ge en 
indikativ analys mellan dessa 
komponenter. Det skall visa, på grund av 
information, deltagande av EIB som det 
skall räknas med; 
(h) implementering av provisioner för 
program för makro-regional 
utvecklingsfond, inklusive:
(i) identifiering av ackrediterande organ, 
förvaltande myndighet, certificerande 
myndighet och där det är möjligt, 
reviderande myndighet;
(ii) identifiering av orgam till vilken den 
görs betalningar till via Kommissionen.
(3) Varje makro-regional utvecklingsfond 
skall innehålla:
(i) en beskrivning av specifika handlingar 
som utförs för att ta hänsyn till krav på 
miljöskydd, resurs-effektivitet, mildrande 
av klimatändringar och anpassning, 
elasticitet av katastrofer och 
riskförebyggande och förvaltning i val av 
dessa handlingar; 
(ii) en beskrivning av specifika 
handlingar för att främja lika möjligheter 
och förebygga diskriminering baserad på 
kön, ras och etnisk ursprung, religion 
eller tro, funktionshinder, ålder och 
sexuell orientering under förberedelserna, 
skapandet och implementering av 
operationsprogrammet och i synnerhet för 
att uppnå finansiering, och ta hänsyn till 
behov av olika målgrupper som är i risk 
för sådan diskriminering och i synnerhet 
krav för att säkerställa åtkomlighet för 
funktionshindrade personer;
(iii) en beskrivning och sitt bidrag till att 
främja jämställdhet mellan män och 
kvinnor och där det är lämpligt, 
arrangemang som säkerställer integration 
av könsperspektiv i operationsprogrammet 
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och på operationsnivån. 
En grupp av Medlemsstater som har 
upprättat en makro--regional 
utvecklingsfond skall framlägga en åsikt 
av nationella jämnställhetsorgan på 
åtgärder som skall göras till punkter (ii) 
och (iii) med förslag för program för 
makro-regional utvecklingsfond och 
makro-regionala samarbetsmål.
(4) Gruppen av Medlemsstater som har 
upprättat en makro-regional 
utvecklingsfond skall ge en utkast om 
programmet för makro-regional 
utvecklingsfond i överensstämmelse till 
modellen som antagits av Kommissionen. 
Kommissionen skall anta denna modell 
via implementeringshandlingar. Dessa 
implementeringshandlingar skall antas i 
överensstämmelse med rådgivande 
procedur som det refereras till i artikel 
143 (2).
(5) Kommissionen skall anta ett beslut 
som godkänner operationsprogrammet via 
implementeringshandlingar. 

Or. sk

Motivering

Ändringsförslaget tar i övervägande för den innovativa delen av gemensam strategiram och 
realt makro-regionalt samarbete som är baserad på dialog och konsensus mellan 
Medlemsstaterna som upprättar en makro-regional utvecklingsfond via förordningen eller 
Stater som ansluter sig till Förordningen och upprättar en makro-regional utvecklingsfond. 

Ändringsförslag 1425
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 88 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Eruf och ESF kan komplettera varandra 
och inom en gräns på 5 %
unionsfinansiering för varje prioriterat 

2. Eruf och ESF kan komplettera varandra 
och inom en gräns på 10 % 
unionsfinansiering för varje prioriterat 
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område inom ett operativt program kan de 
finansiera en del av en insats där 
kostnaderna berättigar till stöd från den 
andra fonden, enligt den fondens regler för 
stödberättigande, under förutsättning att de 
är nödvändiga för att insatsen ska kunna 
genomföras på ett tillfredsställande sätt och 
att de är direkt kopplade till den.

område inom ett operativt program kan de 
finansiera en del av en insats där 
kostnaderna berättigar till stöd från den 
andra fonden, enligt den fondens regler för 
stödberättigande, under förutsättning att de 
är nödvändiga för att insatsen ska kunna 
genomföras på ett tillfredsställande sätt och 
att de är direkt kopplade till den.

Or. en

Ändringsförslag 1426
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 88 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Eruf och ESF kan komplettera varandra 
och inom en gräns på 5 % 
unionsfinansiering för varje prioriterat 
område inom ett operativt program kan de 
finansiera en del av en insats där 
kostnaderna berättigar till stöd från den 
andra fonden, enligt den fondens regler för 
stödberättigande, under förutsättning att de 
är nödvändiga för att insatsen ska kunna
genomföras på ett tillfredsställande sätt och 
att de är direkt kopplade till den.

2. Eruf och ESF kan komplettera varandra 
och, inom en gräns på 10 %
unionsfinansiering för varje prioriterat 
område inom ett operativt program i de fall 
där det prioriterade området motsvarar 
det alternativ som avses i punkt 1 b i 
artikel 87 och inom en gräns på 20 % 
unionsfinansiering för varje prioriterat 
område inom ett operativt program i de 
fall där det prioriterade området 
motsvarar det alternativ som avses i punkt 
1 c i artikel 87, finansiera en del av en 
insats där kostnaderna berättigar till stöd 
från den andra fonden, enligt den fondens 
regler för stödberättigande, under 
förutsättning att de är nödvändiga för att 
insatsen ska kunna genomföras på ett 
tillfredsställande sätt och att de är direkt 
kopplade till den.

Or. en
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Ändringsförslag 1427
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 88 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Eruf och ESF kan komplettera varandra 
och inom en gräns på 5 %
unionsfinansiering för varje prioriterat 
område inom ett operativt program kan de 
finansiera en del av en insats där 
kostnaderna berättigar till stöd från den 
andra fonden, enligt den fondens regler för 
stödberättigande, under förutsättning att de 
är nödvändiga för att insatsen ska kunna 
genomföras på ett tillfredsställande sätt och 
att de är direkt kopplade till den.

2. Eruf och ESF kan komplettera varandra 
och inom en gräns på 20 %
unionsfinansiering för varje prioriterat 
område inom ett operativt program kan de 
finansiera en del av en insats där 
kostnaderna berättigar till stöd från den 
andra fonden, enligt den fondens regler för 
stödberättigande, under förutsättning att de 
är nödvändiga för att insatsen ska kunna 
genomföras på ett tillfredsställande sätt och 
att de är direkt kopplade till den.

Or. de

Ändringsförslag 1428
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 88 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Eruf och ESF kan komplettera varandra 
och inom en gräns på 5 %
unionsfinansiering för varje prioriterat 
område inom ett operativt program kan de 
finansiera en del av en insats där 
kostnaderna berättigar till stöd från den 
andra fonden, enligt den fondens regler för 
stödberättigande, under förutsättning att de 
är nödvändiga för att insatsen ska kunna 
genomföras på ett tillfredsställande sätt och 
att de är direkt kopplade till den.

2. Eruf och ESF kan komplettera varandra 
och inom en gräns på 10 % 
unionsfinansiering för varje prioriterat 
område inom ett operativt program kan de 
finansiera en del av en insats där 
kostnaderna berättigar till stöd från den 
andra fonden, enligt den fondens regler för 
stödberättigande, under förutsättning att de 
är nödvändiga för att insatsen ska kunna 
genomföras på ett tillfredsställande sätt och 
att de är direkt kopplade till den.

Or. en
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Ändringsförslag 1429
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 88 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Eruf och ESF kan komplettera varandra 
och inom en gräns på 5 % 
unionsfinansiering för varje prioriterat 
område inom ett operativt program kan de 
finansiera en del av en insats där 
kostnaderna berättigar till stöd från den 
andra fonden, enligt den fondens regler för 
stödberättigande, under förutsättning att de 
är nödvändiga för att insatsen ska kunna 
genomföras på ett tillfredsställande sätt och 
att de är direkt kopplade till den.

2. Eruf och ESF kan komplettera varandra 
och inom en gräns på 10 %
unionsfinansiering för varje prioriterat 
område inom ett operativt program kan de 
finansiera en del av en insats där 
kostnaderna berättigar till stöd från den 
andra fonden, enligt den fondens regler för 
stödberättigande, under förutsättning att de 
är nödvändiga för att insatsen ska kunna 
genomföras på ett tillfredsställande sätt och 
att de är direkt kopplade till den.

Or. es

Ändringsförslag 1430
Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 88 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Eruf och ESF kan komplettera varandra 
och inom en gräns på 5 % 
unionsfinansiering för varje prioriterat 
område inom ett operativt program kan de 
finansiera en del av en insats där 
kostnaderna berättigar till stöd från den 
andra fonden, enligt den fondens regler för 
stödberättigande, under förutsättning att de 
är nödvändiga för att insatsen ska kunna 
genomföras på ett tillfredsställande sätt och 
att de är direkt kopplade till den.

2. Eruf och ESF kan komplettera varandra 
och inom en gräns på 15 % 
unionsfinansiering för varje prioriterat 
område inom ett operativt program kan de 
finansiera en del av en insats där 
kostnaderna berättigar till stöd från den 
andra fonden, enligt den fondens regler för 
stödberättigande, under förutsättning att de 
är nödvändiga för att insatsen ska kunna 
genomföras på ett tillfredsställande sätt och 
att de är direkt kopplade till den.

Or. en
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Ändringsförslag 1431
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 88 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Paragraf 1 och 2 skall inte gälla för 
program under Europeiska territoriella 
samarbetsmål.

3. Paragraf 1 och 2 skall inte gälla för 
program under Europeiska territoriella 
samarbetsmål eller för program för 
makro-regional utvecklingsfond som 
formar en del av makro-regionala 
samarbetsmål.

Or. sk

Motivering

Ändringsförslaget tas i övervägande för den innovativa delen av den gemensamma 
strategiramen och det reala makro-regionala samarbetet som är baserad på dialog och 
konsensus mellan Medlemsstaterna som upprättar en makro-regional utvecklingsfond via 
förordning eller Stater som ansluter sig till Förordningen genom upprättande av en makro-
regional utvecklingsfond.

Ändringsförslag 1432
Marian Harkin, Catherine Bearder

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 89 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Operativa program som får stöd från 
Sammanhållningsfonden ska utarbetas på 
nationell nivå.

Operativa program som får stöd från 
Sammanhållningsfonden ska utarbetas på 
nationell nivå.

Operativa program som inriktas på utsatta 
grupper, såsom ungdomar, kvinnor, 
migranter, långtidsarbetslösa, äldre, 
personer med funktionsnedsättning och 
etniska minoriteter, måste vara 
berättigade att verka över hela territoriet 
oberoende av de geografiska 
begränsningarna av referenserna.
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Or. en

Ändringsförslag 1433
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 89 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Operationsprogram som fokuserar på 
sårbara grupper, sådana som unga 
människor, kvinnor, invandrare, 
långtidsarbetslösa, äldre, 
funktionshindrade, etniska minoriteter, 
skall vara lämpliga att användas i olika 
territorier oberoende av geografiska 
begränsningar.

Or. xm

Motivering

Handlingar som är orienterade mot de mest sårbara måste vara lämpliga för utförande 
tvärsöver regionala territorier. Erfarenhet med mångregionala program har visas större 
värde i integrering av sårbara grupper tvärsöver regionerna.

Ändringsförslag 1434
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 90 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Som ett led i ett eller flera operativa 
program får Eruf och 
Sammanhållningsfonden stödja insatser 
som omfattar en rad arbeten, verksamheter 
eller tjänster som syftar till att fullgöra en 
odelbar uppgift av en precis ekonomisk 
eller teknisk natur med tydligt fastställda 
mål och vars totala kostnad överstiger 
50 000 000 euro (nedan kallat större 
projekt). Finansieringsinstrument ska inte 
betraktas som större projekt.

Som ett led i ett eller flera operativa 
program får Eruf och 
Sammanhållningsfonden stödja insatser 
som omfattar en rad arbeten, verksamheter 
eller tjänster som syftar till att fullgöra en 
odelbar uppgift av en precis ekonomisk 
eller teknisk natur med tydligt fastställda 
mål och vars totala stödberättigade kostnad 
överstiger 50 000 000 euro, och, när det 
gäller verksamheter som bidrar till de 
tematiska mål som avses i punkt 7 i artikel 
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9, vars totala stödberättigade kostnad 
överstiger 75 000 000 euro (nedan kallat 
större projekt). Finansieringsinstrument ska 
inte betraktas som större projekt.

Or. en

Ändringsförslag 1435
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 90 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Som ett led i ett eller flera operativa 
program får Eruf och 
Sammanhållningsfonden stödja insatser 
som omfattar en rad arbeten, verksamheter 
eller tjänster som syftar till att fullgöra en 
odelbar uppgift av en precis ekonomisk 
eller teknisk natur med tydligt fastställda 
mål och vars totala kostnad överstiger 
50 000 000 euro (nedan kallat större 
projekt). Finansieringsinstrument ska inte 
betraktas som större projekt.

Som ett led i ett eller flera operativa 
program, eller i fondprogram för 
makroregional utveckling, får Eruf och 
Sammanhållningsfonden stödja insatser 
som omfattar en rad arbeten, verksamheter 
eller tjänster som syftar till att fullgöra en 
odelbar uppgift av en precis ekonomisk 
eller teknisk natur med tydligt fastställda 
mål och vars totala kostnad överstiger 
50 000 000 euro (nedan kallat större 
projekt). Finansieringsinstrument ska inte 
betraktas som större projekt. Alla 
markroregionala projekt som stöds av 
makroregionala utvecklingsfondsprogram 
måste överensstämma med 
klassificeringen av prioriterade projekt.

Or. sk

Motivering

Men beaktande av ändringen av den innovativa delen av den gemensamma strategiska ramen  
och verklig makroregionalt samarbete grundat på dialog och konsensus mellan 
medlemsstaterna, varigenom det genom avtal inrättas en makroregional utvecklingsfond, eller 
medlemsstater som ansluter sig till avtalet om en makroregional utvecklingsfond med en 
direkt inverkan på tillväxt och arbetstillfällen genom genomförandet av stora multinationella 
makroregionala projekt.
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Ändringsförslag 1436
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 90 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Som ett led i ett eller flera operativa 
program får Eruf och 
Sammanhållningsfonden stödja insatser 
som omfattar en rad arbeten, verksamheter 
eller tjänster som syftar till att fullgöra en 
odelbar uppgift av en precis ekonomisk 
eller teknisk natur med tydligt fastställda 
mål och vars totala kostnad överstiger 
50 000 000 euro (nedan kallat större 
projekt). Finansieringsinstrument ska inte 
betraktas som större projekt.

Som ett led i ett eller flera operativa 
program får Eruf och 
Sammanhållningsfonden stödja insatser 
som omfattar en rad arbeten, verksamheter 
eller tjänster som syftar till att fullgöra en 
odelbar uppgift av en precis ekonomisk 
eller teknisk natur som skapar 
sysselsättning med tydligt fastställda mål 
och vars totala stödberättigande kostnad 
överstiger 50 000 000 euro (nedan kallat 
större projekt). Finansieringsinstrument 
ska inte betraktas som större projekt.

Or. pt

Motivering

Antalet jobb som skapas av större projekt bör övervägas för att påvisa att strukturfonderna 
ger ökad prioritet för att stimulera ekonomisk verksamhet och skapandet av nya 
arbetstillfällen. Det anses att kommissionen bara bör överväga projekt som effektivt har en 
total stödberättigande kostnad som överstiger 50 000 000 euro och inte när den totala 
kostnaden (stödberättigande eller inte) uppnår detta belopp. Syftet är att förenkla förfarandet 
för stödmottagaren.

Ändringsförslag 1437
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 90 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I mer utvecklade regioner är stora projekt 
stödberättigande om de främjar 
infrastruktur enligt artikel 9.7.

Or. de
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