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Ändringsförslag 1741
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 131

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 131 utgår
Löpande avslutande
1. När det gäller Eruf och 
Sammanhållningsfonden ska 
årsredovisningen för varje operativt 
program innehålla en förteckning över 
insatser som slutförts för varje prioriterat 
område under räkenskapsåret. De utgifter 
för dessa insatser som ingår i 
räkenskaperna i väntan på beslut om 
räkenskapsavslutning ska anses vara 
avslutade.
2. För ESF ska de utgifter som ingår i 
räkenskaperna i väntan på beslut om 
räkenskapsavslutning anses vara 
avslutade.

Or. es

Ändringsförslag 1742
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 131 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller Eruf och 
Sammanhållningsfonden ska 
årsredovisningen för varje operativt 
program innehålla en förteckning över 
insatser som slutförts för varje prioriterat 
område under räkenskapsåret. De utgifter 
för dessa insatser som ingår i 
räkenskaperna i väntan på beslut om 
räkenskapsavslutning ska anses vara 

1. När det gäller Eruf och 
Sammanhållningsfonden ska 
årsredovisningen för varje operativt 
program, eller ett program inom ramen 
för en makroregional utvecklingsfond,
innehålla en förteckning över insatser som 
slutförts för varje prioriterat område under 
räkenskapsåret. De utgifter för dessa 
insatser som ingår i räkenskaperna i väntan 
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avslutade. på beslut om räkenskapsavslutning ska 
anses vara avslutade.

Or. sk

Motivering

Ändringen avser ett innovativt tillägg till den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1743
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 132 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar bestämmelserna om 
statligt stöd ska förvaltningsmyndigheten 
se till att alla verifikat som rör insatserna 
på begäran ska kunna göras tillgängliga för 
kommissionen och Europeiska 
revisionsrätten under tre år. Denna 
treårsperiod inleds den 31 december det år 
då beslutet om räkenskapsavslutning 
antas i enlighet med artikel 130 eller 
senast den dag då slutsaldot betalas ut.

Utan att det påverkar bestämmelserna om 
statligt stöd ska förvaltningsmyndigheten 
se till att alla verifikat som rör insatserna 
på begäran ska kunna göras tillgängliga för 
kommissionen och Europeiska 
revisionsrätten under tre år. Denna 
treårsperiod inleds den dag då slutsaldot 
betalas ut.

Or. es

Ändringsförslag 1744
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 3 – avsnitt 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avslutande av de operativa programmen Avslutande av de operativa programmen
och programmen inom ramen för de 
makroregionala utvecklingsfonderna

Or. sk
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Motivering

Ändringen avser ett innovativt tillägg till den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1745
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 133 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inlämnande av avslutandedokument och 
utbetalning av slutsaldot

Inlämnande av avslutandedokument för 
operativa program och för program inom 
ramen för de makroregionala 
utvecklingsfonderna, samt utbetalning av 
slutsaldot

Or. sk

Motivering

Ändringen avser ett innovativt tillägg till den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1746
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 133 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) En slutlig genomföranderapport för det 
operativa programmet.

b) En slutlig genomföranderapport för det 
operativa programmet, eller för 
programmen inom ramen för de 
makroregionala utvecklingsfonderna.

Or. sk

Motivering

Ändringen avser ett innovativt tillägg till den gemensamma strategiska ramen.
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Ändringsförslag 1747
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 133 – punkt 2 – led 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Stödmottagaren måste erhålla 
utbetalningen av hela slutsaldot inom de 
tidsfrister som angivits och på de villkor 
som fastställts i EU-direktivet om sena 
betalningar.    

Or. en

Ändringsförslag 1748
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 134 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen kan helt eller delvis 
ställa in de mellanliggande utbetalningarna 
för prioriterade områden eller operativa 
program i följande fall:

1. Kommissionen kan helt eller delvis 
ställa in de mellanliggande utbetalningarna 
för prioriterade områden eller operativa 
program, eller program inom ramen för de 
makroregionala utvecklingsfonderna, i 
följande fall:

Or. sk

Motivering

Ändringen avser ett innovativt tillägg till den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1749
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 134 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Det operativa programmets förvaltnings-
och kontrollsystem uppvisar allvarliga 
brister, men inga korrigerande åtgärder har 
vidtagits.

a) Det operativa programmets förvaltnings-
och kontrollsystem, eller förvaltnings- och 
kontrollsystemet i ett program inom 
ramen för en makroregional 
utvecklingsfond, uppvisar allvarliga 
brister, men inga korrigerande åtgärder har 
vidtagits.

Or. sk

Motivering

Ändringen avser ett innovativt tillägg till den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1750
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 134 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Medlemsstaten har inte vidtagit 
nödvändiga åtgärder för att åtgärda den 
situation som har föranlett ett avbrott i 
enlighet med artikel 74.

c) Medlemsstaten, eller den grupp av 
medlemsstater som har inrättat en 
makroregional utvecklingsfond, har inte 
vidtagit nödvändiga åtgärder för att åtgärda 
den situation som har föranlett ett avbrott i 
enlighet med artikel 74.

Or. sk

Motivering

Ändringen avser ett innovativt tillägg till den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1751
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 134 – punkt 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Det finns allvarliga brister i kvaliteten 
och tillförlitligheten hos 
övervakningssystemet eller uppgifterna 
om allmänna och särskilda indikatorer.

d) Det finns allvarliga brister i kvaliteten 
och tillförlitligheten hos 
övervakningssystemet.

Or. en

Ändringsförslag 1752
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 134 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Medlemsstaten har underlåtit att vidta 
de åtgärder som anges i det operativa 
programmet när det gäller att uppfylla 
förhandsvillkor.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1753
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 134 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Medlemsstaten har underlåtit att vidta 
de åtgärder som anges i det operativa 
programmet när det gäller att uppfylla 
förhandsvillkor.

utgår

Or. it

Motivering

Endast i allvarliga fall av underlåtenhet att uppfylla de krav som gäller för förvaltnings- och 
kontrollsystemet är det motiverat att kommissionen helt eller delvis ställer in de 
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mellanliggande utbetalningarna.

Ändringsförslag 1754
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 134 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Medlemsstaten har underlåtit att vidta de 
åtgärder som anges i det operativa 
programmet när det gäller att uppfylla 
förhandsvillkor.

e) Medlemsstaten, eller den grupp av 
medlemsstater som har inrättat en 
makroregional utvecklingsfond, har 
underlåtit att vidta de åtgärder som anges i 
det operativa programmet, eller i ett 
program inom ramen för en 
makroregional utvecklingsfond, när det 
gäller att uppfylla förhandsvillkor.

Or. sk

Motivering

Ändringen avser ett innovativt tillägg till den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1755
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 134 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Det framgår av en resultatöversyn att 
man inom ett prioriterat område inte har 
lyckats uppnå de delmål som anges i 
resultatramen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1756
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Förslag till förordning
Del 3 – artikel 134 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Det framgår av en resultatöversyn att 
man inom ett prioriterat område inte har 
lyckats uppnå de delmål som anges i 
resultatramen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1757
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 134 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Det framgår av en resultatöversyn att 
man inom ett prioriterat område inte har 
lyckats uppnå de delmål som anges i 
resultatramen.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 1758
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 134 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Det framgår av en resultatöversyn att 
man inom ett prioriterat område inte har 
lyckats uppnå de delmål som anges i 
resultatramen.

utgår

Or. pt
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Ändringsförslag 1759
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 134 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Det framgår av en resultatöversyn att 
man inom ett prioriterat område inte har 
lyckats uppnå de delmål som anges i 
resultatramen.

utgår

Or. it

Motivering

Endast i allvarliga fall av underlåtenhet att uppfylla de krav som gäller för förvaltnings- och 
kontrollsystemet är det motiverat att kommissionen helt eller delvis ställer in de 
mellanliggande utbetalningarna.

Ändringsförslag 1760
Erminia Mazzoni

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 134 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Medlemsstaten underlåter att svara 
eller svarar på ett icke tillfredsställande 
sätt i enlighet med artikel 20.3.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1761
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Part 3 – artikel 134 – punkt 1 – led g
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Medlemsstaten underlåter att svara 
eller svarar på ett icke tillfredsställande 
sätt i enlighet med artikel 20.3.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1762
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 134 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Medlemsstaten underlåter att svara 
eller svarar på ett icke tillfredsställande 
sätt i enlighet med artikel 20.3.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1763
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 134 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Medlemsstaten underlåter att svara 
eller svarar på ett icke tillfredsställande 
sätt i enlighet med artikel 20.3.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 1764
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 134 – punkt 1 – led g
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Medlemsstaten underlåter att svara 
eller svarar på ett icke tillfredsställande 
sätt i enlighet med artikel 20.3.

utgår

Or. it

Motivering

Endast i allvarliga fall av underlåtenhet att uppfylla de krav som gäller för förvaltnings- och 
kontrollsystemet är det motiverat att kommissionen helt eller delvis ställer in de 
mellanliggande utbetalningarna.

Ändringsförslag 1765
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 134 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Medlemsstaten underlåter att svara eller 
svarar på ett icke tillfredsställande sätt i 
enlighet med artikel 20.3.

g) Medlemsstaten, eller den grupp av 
medlemsstater som har inrättat en 
makroregional utvecklingsfond, underlåter 
att svara eller svarar på ett icke 
tillfredsställande sätt i enlighet med
artikel 20.5.

Or. sk

Motivering

Ändringen avser ett innovativt tillägg till den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1766
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 134 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får genom 
genomförandeakter besluta att ställa in de 
mellanliggande utbetalningarna helt eller 
delvis, efter att ha gett medlemsstaten 
möjlighet att framföra sina synpunkter.

utgår

Or. it

Motivering

Endast i allvarliga fall av underlåtenhet att uppfylla de krav som gäller för förvaltnings- och 
kontrollsystemet är det motiverat att kommissionen helt eller delvis ställer in de 
mellanliggande utbetalningarna.

Ändringsförslag 1767
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 134 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får genom 
genomförandeakter besluta att ställa in de 
mellanliggande utbetalningarna helt eller 
delvis, efter att ha gett medlemsstaten 
möjlighet att framföra sina synpunkter.

2. Kommissionen får genom 
genomförandeakter besluta att ställa in de 
mellanliggande utbetalningarna helt eller 
delvis, efter att ha gett medlemsstaten, eller 
den grupp av medlemsstater som har 
inrättat en makroregional 
utvecklingsfond, möjlighet att framföra 
sina synpunkter.

Or. sk

Motivering

Ändringen avser ett innovativt tillägg till den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1768
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 134 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska häva inställandet av 
hela eller delar av de mellanliggande 
utbetalningarna om medlemsstaten har 
vidtagit de åtgärder som krävdes för detta.

utgår

Or. it

Motivering

Endast i allvarliga fall av underlåtenhet att uppfylla de krav som gäller för förvaltnings- och 
kontrollsystemet är det motiverat att kommissionen helt eller delvis ställer in de 
mellanliggande utbetalningarna.

Ändringsförslag 1769
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 134 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska häva inställandet av 
hela eller delar av de mellanliggande 
utbetalningarna om medlemsstaten har 
vidtagit de åtgärder som krävdes för detta.

3. Kommissionen ska häva inställandet av 
hela eller delar av de mellanliggande 
utbetalningarna om medlemsstaten, eller 
den grupp av medlemsstater som har 
inrättat en makroregional 
utvecklingsfond, har vidtagit de åtgärder 
som krävdes för detta.

Or. sk

Motivering

Ändringen avser ett innovativt tillägg till den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1770
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 135 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ha det 
huvudsakliga ansvaret för att utreda 
oriktigheter för att göra de nödvändiga 
finansiella korrigeringarna och återkraven.
Om det rör sig om en systembetingad 
oriktighet, ska medlemsstaten utvidga sina 
utredningar till att omfatta samtliga insatser 
som kan vara berörda.

1. Medlemsstaterna, eller den grupp av 
medlemsstater som har inrättat en 
makroregional utvecklingsfond, ska ha det 
huvudsakliga ansvaret för att utreda 
oriktigheter för att göra de nödvändiga 
finansiella korrigeringarna och återkraven.
Om det rör sig om en systembetingad 
oriktighet, ska medlemsstaten, eller den 
grupp av medlemsstater som har inrättat 
en makroregional utvecklingsfond,
utvidga sina utredningar till att omfatta 
samtliga insatser som kan vara berörda.

Or. sk

Motivering

Ändringen avser ett innovativt tillägg till den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1771
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 135 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaten ska göra de finansiella 
korrigeringar som krävs i samband med att 
enskilda eller systembetingade oriktigheter 
upptäcks i insatser eller operativa program.
Finansiella korrigeringar innebär att det 
offentliga stödet till en insats eller ett 
operativt program ställs in helt eller delvis.
Medlemsstaten ska ta hänsyn till 
oriktigheternas art och allvar och till den 
ekonomiska förlusten för fonderna och 
göra en proportionell korrigering.
Finansiella korrigeringar ska föras in i 
årsredovisningen av 
förvaltningsmyndigheten för det 
räkenskapsår då inställandet beslutades.

2. Medlemsstaten, eller den grupp av 
medlemsstater som har inrättat en 
makroregional utvecklingsfond, ska göra 
de finansiella korrigeringar som krävs i 
samband med att enskilda eller 
systembetingade oriktigheter upptäcks i 
insatser eller operativa program och i 
program inom ramen för makroregionala 
utvecklingsfonder. Finansiella 
korrigeringar innebär att det offentliga 
stödet till en insats eller ett operativt 
program och program inom ramen för en 
makroregional utvecklingsfond ställs in 
helt eller delvis. Medlemsstaten ska ta 
hänsyn till oriktigheternas art och allvar 
och till den ekonomiska förlusten för 
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fonderna och göra en proportionell 
korrigering. Finansiella korrigeringar ska 
föras in i årsredovisningen av 
förvaltningsmyndigheten för det 
räkenskapsår då inställandet beslutades.

Or. sk

Motivering

Ändringen avser ett innovativt tillägg till den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1772
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 135 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det bidrag från fondernas som ställs in i 
enlighet med punkt 2 kan återanvändas av 
medlemsstaten inom det berörda operativa 
programmet, med förbehåll för punkt 4.

3. Det bidrag från fondernas som ställs in i 
enlighet med punkt 2 kan återanvändas av 
medlemsstaten inom det berörda operativa 
programmet, eller i ett program inom 
ramen för en makroregional 
utvecklingsfond, med förbehåll för 
punkt 4.

Or. sk

Motivering

Ändringen avser ett innovativt tillägg till den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1773
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 136 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska göra finansiella 
korrigeringar genom genomförandeakter, 
genom att helt eller delvis ställa in 

Det bidrag från fondernas som ställs in i 
enlighet med punkt 2 kan återanvändas av 
medlemsstaten inom det berörda operativa 
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unionens bidrag till ett operativt program
i enlighet med artikel 77, om den efter 
nödvändig utredning drar följande 
slutsatser:

programmet, eller i ett program inom 
ramen för en makroregional 
utvecklingsfond, med förbehåll för 
punkt 4.

Or. sk

Motivering

Ändringen avser ett innovativt tillägg till den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1774
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 136 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Det operativa programmets förvaltnings-
och kontrollsystem uppvisar allvarliga 
brister, vilket har inneburit en risk för det 
stöd från unionen som redan har betalats ut 
till det operativa programmet.

a) Det operativa programmets förvaltnings-
och kontrollsystem, eller förvaltnings- och 
kontrollsystemet i ett program inom 
ramen för en makroregional 
utvecklingsfond, uppvisar allvarliga 
brister, vilket har inneburit en risk för det 
stöd från unionen som redan har betalats ut 
till det operativa programmet eller till ett 
program inom ramen för en 
makroregional utvecklingsfond.

Or. sk

Motivering

Ändringen avser ett innovativt tillägg till den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1775
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 136 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Medlemsstaten har inte fullgjort sina b) Medlemsstaten, eller den grupp av
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skyldigheter i enlighet med artikel 135 
innan korrigeringsförfarandet enligt denna 
punkt inleddes.

medlemsstater som har inrättat en 
makroregional utvecklingsfond, har inte 
fullgjort sina skyldigheter i enlighet med 
artikel 135 innan korrigeringsförfarandet 
enligt denna punkt inleddes.

Or. sk

Motivering

Ändringen avser ett innovativt tillägg till den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1776
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 136 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Det finns utgifter i en betalningsansökan 
som inte är korrekta och som inte har 
korrigerats av medlemsstaten innan 
korrigeringsförfarandet enligt denna punkt 
inleddes.

c) Det finns utgifter i en betalningsansökan 
som inte är korrekta och som inte har 
korrigerats av medlemsstaten, eller den 
grupp av medlemsstater som har inrättat 
en makroregional utvecklingsfond, innan 
korrigeringsförfarandet enligt denna punkt 
inleddes.

Or. sk

Motivering

Ändringen avser ett innovativt tillägg till den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1777
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 136 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När kommissionen fattar beslut om 
korrigeringsbelopp i enlighet med punkt 1 
ska den beakta oriktighetens art och allvar 

2. När kommissionen fattar beslut om 
korrigeringsbelopp i enlighet med punkt 1 
ska den beakta oriktighetens art och allvar 
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samt omfattningen och de ekonomiska 
följderna av de brister i förvaltnings- och 
kontrollsystemen som konstaterats i det 
operativa programmet.

samt omfattningen och de ekonomiska 
följderna av de brister i förvaltnings- och 
kontrollsystemen som konstaterats i det 
operativa programmet, eller i ett program 
inom ramen för en makroregional 
utvecklingsfond.

Or. sk

Motivering

Ändringen avser ett innovativt tillägg till den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1778
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 136 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen grundar sin 
ståndpunkt på rapporter från externa 
revisorer, ska den dra sina egna slutsatser 
beträffande de ekonomiska följderna efter 
att ha granskat de åtgärder som den berörda 
medlemsstaten vidtagit i enlighet med 
artikel 135.2, de uppgifter som lämnats i 
enlighet med artikel 112.3 samt eventuella 
svar från medlemsstaten.

3. Om kommissionen grundar sin 
ståndpunkt på rapporter från externa 
revisorer, ska den dra sina egna slutsatser 
beträffande de ekonomiska följderna efter 
att ha granskat de åtgärder som den berörda 
medlemsstaten, eller den grupp av 
medlemsstater som har inrättat en 
makroregional utvecklingsfond, vidtagit i 
enlighet med artikel 135.2, de uppgifter 
som lämnats i enlighet med artikel 112.3 
samt eventuella svar från medlemsstaten, 
eller den grupp av medlemsstater som har 
inrättat en makroregional
utvecklingsfond.

Or. sk

Motivering

Ändringen avser ett innovativt tillägg till den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1779
Monika Smolková, Anna Záborská
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Förslag till förordning
Del 3 – artikel 136 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om kommissionen utifrån en granskning 
av den slutliga genomföranderapporten för 
programmet fastställer att man allvarligt 
misslyckats med att uppnå målen i 
resultatramen kan den göra finansiella 
korrigeringar för de berörda prioriterade 
områdena genom genomförandeakter.

4. Om kommissionen utifrån en granskning 
av den slutliga genomföranderapporten för
det operativa programmet, eller ett 
program inom ramen för en 
makroregional utvecklingsfond, fastställer 
att man allvarligt misslyckats med att 
uppnå målen i resultatramen kan den göra 
finansiella korrigeringar för de berörda 
prioriterade områdena genom 
genomförandeakter.

Or. sk

Motivering

Ändringen avser ett innovativt tillägg till den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1780
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 136 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om en medlemsstat inte fullgör sina 
skyldigheter i enlighet med artikel 86 kan 
kommissionen göra en finansiell 
korrigering genom att helt eller delvis 
ställa in strukturfondsbidraget till 
medlemsstaten, i förhållande till i vilken 
grad skyldigheterna fullgjorts.

5. Om en medlemsstat, eller den grupp av 
medlemsstater som har inrättat en 
makroregional utvecklingsfond, inte 
fullgör sina skyldigheter i enlighet med 
artikel 86 kan kommissionen göra en 
finansiell korrigering genom att helt eller 
delvis ställa in strukturfondsbidraget till 
medlemsstaten, eller den grupp av 
medlemsstater som har inrättat en 
makroregional utvecklingsfond, i 
förhållande till i vilken grad skyldigheterna 
fullgjorts.

Or. sk
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Motivering

Ändringen avser ett innovativt tillägg till den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1781
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 137 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan kommissionen fattar beslut om en 
finansiell korrigering, ska den inleda 
förfarandet genom att underrätta 
medlemsstaten om sina preliminära 
slutsatser från granskningen och begära att 
medlemsstaten lämnar synpunkter inom två 
månader.

1. Innan kommissionen fattar beslut om en 
finansiell korrigering, ska den inleda 
förfarandet genom att underrätta 
medlemsstaten, eller den grupp av 
medlemsstater som har inrättat en 
makroregional utvecklingsfond, om sina 
preliminära slutsatser från granskningen 
och begära att medlemsstaten, eller den 
grupp av medlemsstater som har inrättat 
en makroregional utvecklingsfond, lämnar 
synpunkter inom två månader.

Or. sk

Motivering

Ändringen avser ett innovativt tillägg till den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1782
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 137 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan kommissionen fattar beslut om en 
finansiell korrigering, ska den inleda 
förfarandet genom att underrätta 
medlemsstaten om sina preliminära 
slutsatser från granskningen och begära att 
medlemsstaten lämnar synpunkter inom två

1. Innan kommissionen fattar beslut om en 
finansiell korrigering, ska den inleda 
förfarandet genom att underrätta 
medlemsstaten om sina preliminära 
slutsatser från granskningen och begära att 
medlemsstaten lämnar synpunkter inom tre
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månader. månader.

Or. en

Ändringsförslag 1783
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 137 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen föreslår en finansiell 
korrigering som grundar sig på en 
extrapolering eller ett schablonbelopp, ska 
medlemsstaten ges möjlighet att genom en 
granskning av den berörda 
dokumentationen visa att oriktighetens 
faktiska omfattning är mindre än vad 
kommissionen bedömt. Efter 
överenskommelse med kommissionen får 
medlemsstaten begränsa granskningen till 
att omfatta en lämplig andel eller ett urval 
av berörd dokumentation. Utom i 
vederbörligen motiverade fall får 
tidsfristen för denna granskning inte 
överskrida ytterligare en 
tvåmånadersperiod efter den 
tvåmånadersperiod som avses i punkt 1.

2. Om kommissionen föreslår en finansiell 
korrigering som grundar sig på en 
extrapolering eller ett schablonbelopp, ska 
medlemsstaten, eller den grupp av 
medlemsstater som har inrättat en 
makroregional utvecklingsfond, ges 
möjlighet att genom en granskning av den 
berörda dokumentationen visa att 
oriktighetens faktiska omfattning är mindre 
än vad kommissionen bedömt. Efter 
överenskommelse med kommissionen får 
medlemsstaten, eller den grupp av 
medlemsstater som har inrättat en 
makroregional utvecklingsfond, begränsa 
granskningen till att omfatta en lämplig 
andel eller ett urval av berörd 
dokumentation. Utom i vederbörligen 
motiverade fall får tidsfristen för denna 
granskning inte överskrida ytterligare en 
tvåmånadersperiod efter den 
tvåmånadersperiod som avses i punkt 1.

Or. sk

Motivering

Ändringen avser ett innovativt tillägg till den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1784
Monika Smolková, Anna Záborská
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Förslag till förordning
Del 3 – artikel 137 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska beakta det 
bevismaterial som medlemsstaterna 
tillhandahåller inom de tidsfrister som 
anges i punkterna 1 och 2.

3. Kommissionen ska beakta det 
bevismaterial som medlemsstaterna, eller 
den grupp av medlemsstater som har 
inrättat en makroregional 
utvecklingsfond, tillhandahåller inom de 
tidsfrister som anges i punkterna 1 och 2.

Or. sk

Motivering

Ändringen avser ett innovativt tillägg till den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1785
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 137 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om medlemsstaten inte godtar 
kommissionens preliminära slutsatser ska 
den inbjudas till överläggningar hos 
kommissionen, för att säkerställa att alla 
relevanta uppgifter och synpunkter finns 
tillgängliga och beaktas när 
kommissionens ska dra sina slutsatser om 
att göra en finansiell korrigering.

4. Om medlemsstaten, eller den grupp av 
medlemsstater som har inrättat en 
makroregional utvecklingsfond, inte 
godtar kommissionens preliminära 
slutsatser ska den inbjudas till 
överläggningar hos kommissionen, för att 
säkerställa att alla relevanta uppgifter och 
synpunkter finns tillgängliga och beaktas 
när kommissionens ska dra sina slutsatser 
om att göra en finansiell korrigering.

Or. sk

Motivering

Ändringen avser ett innovativt tillägg till den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1786
Monika Smolková, Anna Záborská
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Förslag till förordning
Del 3 – artikel 137 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. För att göra en finansiell korrigering ska 
kommissionen genom genomförandeakter 
fatta beslut inom sex månader efter 
överläggningarna eller efter att ha mottagit 
kompletterande uppgifter, om 
medlemsstaten går med på att lämna in 
sådana kompletterande uppgifter efter 
överläggningarna. Kommissionen ska 
beakta alla uppgifter och synpunkter som 
framkommit under förfarandet. Om det inte 
hålls några överläggningar ska 
sexmånadersperioden börja löpa två 
månader efter dateringen av 
kommissionens inbjudan till 
överläggningar.

5. För att göra en finansiell korrigering ska 
kommissionen genom genomförandeakter 
fatta beslut inom sex månader efter 
överläggningarna eller efter att ha mottagit 
kompletterande uppgifter, om 
medlemsstaten, eller den grupp av 
medlemsstater som har inrättat en 
makroregional utvecklingsfond, går med
på att lämna in sådana kompletterande 
uppgifter efter överläggningarna.
Kommissionen ska beakta alla uppgifter 
och synpunkter som framkommit under 
förfarandet. Om det inte hålls några 
överläggningar ska sexmånadersperioden 
börja löpa två månader efter dateringen av 
kommissionens inbjudan till 
överläggningar.

Or. sk

Motivering

Ändringen avser ett innovativt tillägg till den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1787
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 137 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om oriktigheter som påverkar 
årsredovisningar som lämnats in till 
kommissionen upptäcks av kommissionen 
eller av Europeiska revisionsrätten ska 
den finansiella korrigeringen leda till att 
stödet från fonderna till det operativa 
programmet minskas.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 1788
Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 137 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om oriktigheter som påverkar 
årsredovisningar som lämnats in till 
kommissionen upptäcks av kommissionen 
eller av Europeiska revisionsrätten ska 
den finansiella korrigeringen leda till att 
stödet från fonderna till det operativa 
programmet minskas.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1789
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 137 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om oriktigheter som påverkar 
årsredovisningar som lämnats in till 
kommissionen upptäcks av kommissionen 
eller av Europeiska revisionsrätten ska den 
finansiella korrigeringen leda till att stödet 
från fonderna till det operativa programmet 
minskas.

6. Om oriktigheter som påverkar 
årsredovisningar som lämnats in till 
kommissionen upptäcks av kommissionen 
eller av Europeiska revisionsrätten ska den 
finansiella korrigeringen leda till att stödet 
från fonderna till det operativa 
programmet, eller till ett program inom 
ramen för en makroregional 
utvecklingsfond, minskas.

Or. sk

Motivering

Ändringen avser ett innovativt tillägg till den gemensamma strategiska ramen.
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Ändringsförslag 1790
Markus Pieper, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 137 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Om en medlemsstat i ett svårt 
finansiellt läge uppfyller ett av de villkor 
som anges i artikel 22.1 bör 
kommissionen genom en 
genomförandeakt på begäran upprätta ett 
särskilt program under central 
förvaltning enligt artikel 54a i rådets 
förordning (EG) nr 1605/2002, för att slå 
ihop den berörda medlemsstatens 
indragna och/eller återvunna medel samt 
ränteintäkter eller oanvända anslag och 
använda dem för att på bästa sätt främja 
tillväxten, särskilt för insatser i 
ekonomisk infrastruktur.

Or. de

Ändringsförslag 1791
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 138 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaternas skyldigheter Medlemsstaternas skyldigheter och 
skyldigheterna för den grupp av 
medlemsstater som har inrättat en 
makroregional utvecklingsfond

Or. sk

Motivering

Ändringen avser ett innovativt tillägg till den gemensamma strategiska ramen.
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Ändringsförslag 1792
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 138 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En finansiell korrigering som görs av 
kommissionen ska inte påverka 
medlemsstatens skyldighet att återkräva 
medel enligt artikel 135.2 och att återkräva 
statligt stöd enligt artikel 107.1 i fördraget 
och artikel 14 i rådets förordning (EG) nr 
659/199939.

En finansiell korrigering som görs av 
kommissionen ska inte påverka 
medlemsstatens skyldighet, eller 
skyldigheten för den grupp av 
medlemsstater som har inrättat en 
makroregional utvecklingsfond, att 
återkräva medel enligt artikel 135.2 och att 
återkräva statligt stöd enligt artikel 107.1 i 
fördraget och artikel 14 i rådets förordning
(EG) nr 659/199939.

Or. sk

Motivering

Ändringen avser ett innovativt tillägg till den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1793
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Proportionell kontroll av operativa 
program

Proportionell kontroll av operativa 
program och program inom ramen för en 
makroregional utvecklingsfond

Or. sk

Motivering

Ändringen avser ett innovativt tillägg till den gemensamma strategiska ramen.
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Ändringsförslag 1794
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 140 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Proportionell kontroll av operativa 
program

Proportionell kontroll av operativa 
program och program inom ramen för en 
makroregional utvecklingsfond

Or. sk

Motivering

Ändringen avser ett innovativt tillägg till den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1795
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 140 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Insatser för vilka de stödberättigande 
utgifterna inte överstiger 100 000 euro ska 
inte omfattas av mer än en revision, av 
antingen revisionsmyndigheten eller 
kommissionen, för avslutandet av alla 
utgifter som berörs i enlighet med 
artikel 131. Övriga insatser ska inte 
omfattas av mer än en revision per 
räkenskapsår, av revisionsmyndigheten och 
av kommissionen, före avslutandet av alla 
utgifter som berörs i enlighet med 
artikel 131. Dessa bestämmelser ska inte 
påverka tillämpningen av punkt 4.

1. Insatser för vilka de stödberättigande 
utgifterna inte överstiger 250.000 euro ska 
inte omfattas av mer än en revision, av 
antingen revisionsmyndigheten eller 
kommissionen, för avslutandet av alla 
utgifter som berörs i enlighet med 
artikel 131. Övriga insatser ska inte 
omfattas av mer än en revision per 
räkenskapsår, av revisionsmyndigheten och 
av kommissionen, före avslutandet av alla 
utgifter som berörs i enlighet med 
artikel 131. Dessa bestämmelser ska inte 
påverka tillämpningen av punkt 4.

Or. en

Ändringsförslag 1796
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska
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Förslag till förordning
Del 3 – artikel 140 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Insatser för vilka de stödberättigande 
utgifterna inte överstiger 100 000 euro ska 
inte omfattas av mer än en revision, av 
antingen revisionsmyndigheten eller 
kommissionen, för avslutandet av alla 
utgifter som berörs i enlighet med 
artikel 131. Övriga insatser ska inte 
omfattas av mer än en revision per 
räkenskapsår, av revisionsmyndigheten och 
av kommissionen, före avslutandet av alla 
utgifter som berörs i enlighet med 
artikel 131. Dessa bestämmelser ska inte 
påverka tillämpningen av punkt 4.

1. Insatser för vilka de stödberättigande 
utgifterna inte överstiger 200.000 euro ska 
inte omfattas av mer än en revision, av 
antingen revisionsmyndigheten eller 
kommissionen, för avslutandet av alla 
utgifter som berörs i enlighet med 
artikel 131. Övriga insatser ska inte 
omfattas av mer än en revision per 
räkenskapsår, av revisionsmyndigheten och 
av kommissionen, före avslutandet av alla 
utgifter som berörs i enlighet med 
artikel 131. Dessa bestämmelser ska inte 
påverka tillämpningen av punkt 4.

Or. en

Ändringsförslag 1797
Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 140 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Insatser för vilka de stödberättigande 
utgifterna inte överstiger 100 000 euro ska 
inte omfattas av mer än en revision, av 
antingen revisionsmyndigheten eller 
kommissionen, för avslutandet av alla 
utgifter som berörs i enlighet med 
artikel 131. Övriga insatser ska inte 
omfattas av mer än en revision per 
räkenskapsår, av revisionsmyndigheten och 
av kommissionen, före avslutandet av alla 
utgifter som berörs i enlighet med 
artikel 131. Dessa bestämmelser ska inte 
påverka tillämpningen av punkt 4.

1. Insatser för vilka de stödberättigande 
utgifterna inte överstiger 250.000 euro ska 
inte omfattas av mer än en revision, av 
antingen revisionsmyndigheten eller 
kommissionen, för avslutandet av alla 
utgifter som berörs i enlighet med 
artikel 131. Övriga insatser ska inte 
omfattas av mer än en revision per 
räkenskapsår, av revisionsmyndigheten och 
av kommissionen, före avslutandet av alla 
utgifter som berörs i enlighet med 
artikel 131. Dessa bestämmelser ska inte 
påverka tillämpningen av punkt 4.

Or. en
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Ändringsförslag 1798
Salvatore Caronna, Erminia Mazzoni

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 140 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Insatser för vilka de stödberättigande 
utgifterna inte överstiger 100 000 euro ska 
inte omfattas av mer än en revision, av 
antingen revisionsmyndigheten eller 
kommissionen, för avslutandet av alla 
utgifter som berörs i enlighet med 
artikel 131. Övriga insatser ska inte 
omfattas av mer än en revision per 
räkenskapsår, av revisionsmyndigheten 
och av kommissionen, före avslutandet av 
alla utgifter som berörs i enlighet med 
artikel 131. Dessa bestämmelser ska inte 
påverka tillämpningen av punkt 4.

1. Insatser för vilka de stödberättigande 
utgifterna inte överstiger 250 000 euro ska 
inte omfattas av mer än en revision före
avslutandet av alla utgifter som berörs i 
enlighet med artikel 131. Övriga insatser 
ska inte omfattas av mer än en revision per 
räkenskapsår före avslutandet av alla 
utgifter som berörs i enlighet med 
artikel 131. Dessa bestämmelser ska inte 
påverka tillämpningen av punkt 4.

Or. it

Motivering

För att säkerställa att kontrollerna av de operativa programmen verkligen är 
proportionerliga föreslås det att de insatser för vilka de totala stödberättigade utgifterna inte 
överstiger 250 000 euro inte ska omfattas av mer än en revision.

Ändringsförslag 1799
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 140 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För operativa program där det senaste 
revisionsuttalandet tyder på att det inte 
finns några betydande brister kan 
kommissionen komma överens med 
revisionsmyndigheten vid det efterföljande 
möte som avses i artikel 118.3 att 
revisionsnivån kan sänkas så att den står i 

2. För operativa program, eller program 
inom ramen för makroregionala 
utvecklingsfonder, där det senaste 
revisionsuttalandet tyder på att det inte 
finns några betydande brister kan 
kommissionen komma överens med 
revisionsmyndigheten vid det efterföljande 
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proportion till den risk som konstaterats. I 
sådana fall kommer kommissionen inte att 
genomföra sina egna revisioner på plats, 
om det inte finns tecken som tyder på att 
förvaltnings- och kontrollsystemen har 
brister som påverkar utgifter som 
deklarerats till kommissionen under ett 
räkenskapsår för vilket ett beslut om 
räkenskapsavslutning fattats.

möte som avses i artikel 118.3 att 
revisionsnivån kan sänkas så att den står i 
proportion till den risk som konstaterats. I 
sådana fall kommer kommissionen inte att 
genomföra sina egna revisioner på plats, 
om det inte finns tecken som tyder på att 
förvaltnings- och kontrollsystemen har 
brister som påverkar utgifter som 
deklarerats till kommissionen under ett 
räkenskapsår för vilket ett beslut om 
räkenskapsavslutning fattats.

Or. sk

Motivering

Ändringen avser ett innovativt tillägg till den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1800
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 140 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För operativa program där 
kommissionen drar slutsatsen att den kan 
förlita sig på revisionsmyndighetens 
yttrande, kan den komma överens med 
revisionsmyndigheten att begränsa sina 
egna revisioner på plats till att revidera 
revisionsmyndighetens arbete, om det inte 
finns tecken som tyder på brister i 
revisionsmyndighetens arbete för ett 
räkenskapsår för vilket ett beslut om 
räkenskapsavslutning fattats.

3. För operativa program, eller program 
inom ramen för makroregionala 
utvecklingsfonder, där kommissionen drar 
slutsatsen att den kan förlita sig på 
revisionsmyndighetens yttrande, kan den 
komma överens med revisionsmyndigheten 
att begränsa sina egna revisioner på plats 
till att revidera revisionsmyndighetens 
arbete, om det inte finns tecken som tyder 
på brister i revisionsmyndighetens arbete 
för ett räkenskapsår för vilket ett beslut om 
räkenskapsavslutning fattats.

Or. sk

Motivering

Ändringen avser ett innovativt tillägg till den gemensamma strategiska ramen.
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Ändringsförslag 1801
Monika Smolková, Anna Záborská

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 140 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 1 får revisionsmyndigheten och 
kommissionen genomföra 
verksamhetsrevision om en riskbedömning 
visar att det finns en viss risk för 
oriktigheter eller bedrägerier, om det finns 
tecken på allvarliga brister i de berörda 
operativa programmens förvaltnings- och 
kontrollsystem samt som en del i ett 
granskningsurval under tre år efter 
avslutandet av alla utgifter i samband med 
en insats i enlighet med artikel 131.
Kommissionen kan när som helst 
genomföra verksamhetsrevisioner i syfte 
att bedöma en revisionsmyndighets arbete 
genom att göra om dess revisioner.

4. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 1 får revisionsmyndigheten och 
kommissionen genomföra 
verksamhetsrevision om en riskbedömning 
visar att det finns en viss risk för 
oriktigheter eller bedrägerier, om det finns 
tecken på allvarliga brister i de berörda 
operativa programmens förvaltnings- och 
kontrollsystem, eller förvaltnings- och 
kontrollsystemet i ett program inom 
ramen för en makroregional 
utvecklingsfond, samt som en del i ett 
granskningsurval under tre år efter 
avslutandet av alla utgifter i samband med 
en insats i enlighet med artikel 131.
Kommissionen kan när som helst 
genomföra verksamhetsrevisioner i syfte 
att bedöma en revisionsmyndighets arbete 
genom att göra om dess revisioner.

Or. sk

Motivering

Ändringen avser ett innovativt tillägg till den gemensamma strategiska ramen.

Ändringsförslag 1802
Peter Simon

Förslag till förordning
Del 4 – artikel 142 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionens rätt att anta delegerade 
akter gäller på de villkor som fastställs i 
denna artikel.

1. Kommissionens rätt att anta delegerade 
akter gäller på de villkor som fastställs i 
denna artikel, och denna rätt ska inte gälla 
retroaktivt.
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Or. de

Motivering

För att garantera rättssäkerhet och undvika att målet att förenkla de administrativa 
förfarandena undergrävs bör delegerade akter inte gälla retroaktivt.

Ändringsförslag 1803
Michael Theurer

Förslag till förordning
Del 4 – artikel 142 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionens rätt att anta delegerade 
akter gäller på de villkor som fastställs i 
denna artikel.

1. Kommissionens rätt att anta delegerade 
akter gäller på de villkor som fastställs i 
denna artikel. Delegerade rättsakter ska 
inte gälla retroaktivt.

Or. de

Ändringsförslag 1804
Manfred Weber

Förslag till förordning
Del 4 – artikel 142 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionens rätt att anta delegerade 
akter gäller på de villkor som fastställs i 
denna artikel.

1. Kommissionens rätt att anta delegerade 
akter gäller på de villkor som fastställs i 
denna artikel.

Delegerade rättsakter ska inte gälla 
retroaktivt.

Or. de

Motivering

Delegerade akter med retroaktiv verkan skapar osäkerhet och misstro hos de lokala 
myndigheter som erhåller finansiering och begränsar den administrativa kapaciteten på alla 
nivåer.
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Ändringsförslag 1805
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Del 4 – artikel 142 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De delegeringar av befogenheter som 
avses i denna förordning ska överföras på 
obestämd tid från och med det datum då 
denna förordning träder i kraft.

2. De delegeringar av befogenheter som 
avses i denna förordning ska överföras för 
ett år från och med det datum då denna 
förordning träder i kraft.

Or. es

Motivering

Införandet av möjligheten för kommissionen att anta delegerade akter som ett instrument för 
antagande av unionslagstiftning på obestämd tid ger kommissionen en lagstiftningskapacitet 
under hela programplaneringsperioden 2014–2020 som kan skapa osäkerhet och rättslöshet.

Ändringsförslag 1806
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga -I
En gemensam strategisk ram

Denna ram ska i enlighet med artikel 10  
tjäna som ett verktyg för att samordna, 
integrera och balansera olika 
politikområdens mål i särskilda regionala 
sammanhang och, i synnerhet, som ett 
verktyg för att samordna och balansera 
investeringsprioriteringar med de 
tematiska mål som fastställs i artikel 9. 
1. Övergripande principer och tvärgående 
utmaningar
1.1 Partnerskap och flernivåstyre



PE491.058v01-00 36/84 AM\903907SV.doc

SV

1.1.1. Principen om flernivåstyre kräver 
samordnade insatser som genomförs i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen och 
proportionalitetsprincipen och i 
partnerskap. Flernivåstyret ska också 
konkretiseras i form av ett funktionellt 
och institutionaliserat samarbete vars mål 
särskilt är att utforma och genomföra 
Europeiska unionens politik. Uttrycklig 
hänvisning till principen om flernivåstyre 
i denna förordning innebär en 
förstärkning av denna princip och ett 
mervärde för sammanhållningspolitiken i 
sig. 
1.1.2 Principen om flernivåstyre ska 
respekteras för att göra det lättare att 
uppnå social, ekonomisk och territoriell 
sammanhållning samt unionens 
prioriteringar för en smart och hållbar 
tillväxt för alla.
1.1.3 För att garantera ett effektivt 
flernivåstyre ska medlemsstaterna och 
regionerna 
a) genomföra partnerskap i enlighet med 
den europeiska uppförandekod som avses 
i artikel 5,
b) inrätta samordningsmekanismer 
mellan de olika styrelsenivåerna i enlighet 
med respektive system för konstitutionella 
befogenheter, och
c) regelbundet rapportera om 
genomförandet av partnerskapet. 
1.1.4 I alla skeden av genomförandet av 
fonderna som omfattas av 
grundförordningen ska partnerskapet 
organiseras så att regionala och lokala 
myndigheter direkt involveras i 
utarbetandet av partnerskapsavtal och 
program, och även i utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av dessa program. 
Arbetsmarknadens och näringslivets 
parter, andra offentliga myndigheter och 
organ som företräder det civila samhället, 
inbegripet partner på miljöområdet, icke-
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statliga organisationer samt organ som 
ansvarar för att främja jämställdhet och 
icke-diskriminering mellan kvinnor och 
män, ska också inkluderas i syfte att 
garantera partnerskap i alla skeden av 
genomförandet av politiken.    
1.2 Hållbar utveckling
1.2.1 Principen om hållbar utvecklingen, 
som fastställs i artikel 3 i fördraget om 
Europeiska unionen (FEU), hänför sig 
till ett framstegsbegrepp enligt vilket 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
överväganden ska integreras när man tar 
ställning till välmående och bättre 
livskvalitet för nuvarande och framtida 
generationer. 
1.2.2 Tankar om hållbar utveckling och 
principen om att förorenaren betalar ska 
därför vara en integrerad del av varje 
plan, från utformning till leverans och 
från övervakning till utvärdering. Att inte
tillämpa principen om att förorenaren 
betalar ska endast vara tillåtet i 
undantagsfall och förutsatt att tydliga 
dämpande åtgärder vidtagits.    
1.2.3 För att möta de komplexa 
utmaningar de ställs inför ska 
medlemsstater och regioner utnyttja EU:s 
alla tillgängliga politiska instrument. 
Särskilt för att tackla klimatförändringar 
ska resurserna inriktas på preventiva och 
dämpande åtgärder. Varje ny investering 
som finansieras med stöd från de fonder 
som omfattas av grundförordningen ska 
till sin natur vara sådan att den är 
motståndskraftig mot klimatförändringar 
och naturkatastrofer.   
1.2.4 Eruf och Sammanhållningsfonden 
ska fortsätta att göra betydande 
investeringar i medlemsstaters och 
regioners infrastruktur, i syfte att uppfylla 
kraven i ramdirektivet för vatten1 och 
andra relevanta direktiv. Eftersom 
tekniska lösningar, som syftar till att bidra 
till hållbara åtgärder, redan finns, och 
nya lösningar håller på att utvecklas, 
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måste man genom Eruf fortsätta att stödja 
forskning inom detta område. Sådant stöd 
ska utgöra ett komplement till de åtgärder 
som omfattas av Horisont 2020.
Finansiering av åtgärder för biologisk 
mångfald kan göras tillgänglig via 
EJFLU och EHFF. EJFLU kan också 
utnyttjas för stöd till markförvaltare i 
sådana fall där obligatoriska miljökrav 
leder till områdesspecifika nackdelar.
1 Hänvisning till EUT… 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/60/EG av den 23 oktober 2000. 
1.2.5 Att eftersträva hållbar utveckling 
ska inte vara en rent teknisk åtgärd. För 
att garantera att detta mål integreras i 
verksamheten på ort och ställe för de 
fonder som omfattas av 
grundförordningen ska 
förvaltningsmyndigheterna genomgående 
under programmets hela livscykel ta 
vederbörlig hänsyn till detta mål, och de 
ska inta en mer aktiv hållning för att 
minska insatsernas skadliga effekter på 
miljön genom att bl.a. 
a) styra investeringarna mot de mest 
resurseffektiva alternativen, 
b) noggrant väga behovet av investeringar 
i sådana fall där dessa investeringar har 
betydande negativa verkningar för miljön,
c) inta ett långsiktigt synsätt när 
livscykelkostnaderna för alternativa 
investeringsmetoder jämförs, och  
d) öka användningen av miljövänlig 
offentlig upphandling. 
1.3 Främja jämställdhet mellan kvinnor 
och män och icke-diskriminering
1.3.1 Medlemsstater och regioner ska 
under alla etapper av genomförandet av 
de fonder som omfattas av 
grundförordningen öka sina 
ansträngningar för att undanröja 
bristande jämställdhet mellan kvinnor och 
män och främja jämställdhet mellan 
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kvinnor och män samt bekämpa 
diskriminering på grund av kön, ras, 
etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning.   
1.3.2 Medlemsstater och regioner ska 
eftersträva att uppnå jämställdhet mellan 
kvinnor och män, och de ska vidta 
lämpliga åtgärder för att förhindra 
diskriminering under utarbetandet, 
genomförandet. övervakningen och 
utvärderingen av verksamheten inom 
ramen för de program som 
medfinansieras ur de fonder som omfattas 
av grundförordningen, och tydligt ange de 
åtgärder som ska beakta denna princip i 
programmen.  
1.3.3 En ökning av antalet kvinnor på 
arbetsmarknaden, både som arbetsgivare 
och arbetstagare, skulle ge ny kraft åt 
EU:s ekonomi. Att frigöra potentialen för 
en sådan ökning i verksamheten, genom 
att öka sysselsättningen bland kvinnor, är 
avgörande för att Europa 2020-
sysselsättningsmålen ska kunna uppnås. 
Hinder för kvinnors deltagande på 
arbetsmarknaden ska därför med kraft 
åtgärdas. Medlemsstater och regioner ska 
se till att också Eruf, 
Sammanhållningsfonden, EHFF och 
EJFLU, utöver ESF, finansierar 
verksamhet som främjar kvinnors 
ekonomiska oberoende, bidrar till 
uppnåendet av en lämplig balans mellan 
arbete och familjeliv och främjar kvinnors 
möjligheter som företagare. 
1.3.4 Övervakningen och utvärderingen 
av programmen kommer att bidra till att 
utvärdera i vilken utsträckning de 
förväntade bidragen ur de fonder som 
omfattas av grundförordningen påverkar 
jämställdheten mellan kvinnor och män.
1.4 Tillgänglighet
1.4.1 Alla produkter och tjänster som 
erbjuds allmänheten och som 
medfinansieras av de fonder som omfattas 
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av grundförordningen ska vara 
tillgängliga. Särskilt tillgången till 
byggnader, transport samt informations-
och kommunikationsteknik är synnerligen 
viktig för att inkludera missgynnade 
grupper, inbegripet personer med 
funktionshinder.
1.4.2 Det är mycket viktigt att på ett 
tillbörligt sätt beakta behoven hos 
missgynnade grupper för att göra det 
möjligt för dem att bättre integrera sig på 
arbetsmarknaden och fullt ut delta i 
samhället. 
1.4.3 Medlemsstater och regioner måste 
fortsätta att främja social 
sammanhållning, på samma villkor som 
ekonomisk och territoriell 
sammanhållning främjas, i alla EU:s 
regioner, om målen för EU 2020-strategin 
ska kunna uppnås.  
1.5 Demografi
1.5.1 Att anpassa sig till demografiska 
förändringar är en av de största 
utmaningarna för medlemsstaterna och 
regionerna under de närmaste 
årtiondena. Kombinationen av färre 
förvärvsarbetande och en större andel 
pensionärer kommer att utsätta 
medlemsstaternas välfärdssystem för 
ytterligare påfrestningar, vilket i sin tur 
har negativa följder för EU:s ekonomiska 
konkurrenskraft. 
1.5.2 Demografiska förändringar innebär 
nya utmaningar. Den demografiska 
utvecklingen ska särskilt undersökas och 
tas itu med på regional och lokal nivå så 
fort utvecklingstrenderna blivit 
uppenbara. Medlemsstater och regioner 
ska förlita sig på de fonder som omfattas 
av grundförordningen för att utveckla 
skräddarsydda strategier som syftar till att 
tackla demografiska problem och skapa 
möjligheter att utveckla den så kallade 
silverekonomin.   
1.5.3 Fler arbetsmöjligheter för äldre 



AM\903907SV.doc 41/84 PE491.058v01-00

SV

personer kommer på flera olika sätt att 
gagna befolkningen, samhällen och 
offentliga budgetar. Medlemsstater och 
regioner ska utnyttja de fonder som 
omfattas av grundförordningen för att 
vidta åtgärder som underlättar 
inkluderandet av alla åldersgrupper. Att 
på bästa möjliga sätt utnyttja alla de 
mänskliga resurser som står till buds, 
däribland insatser för att lösa problemet 
med ungdomsarbetslöshet, återspeglar en 
av de omedelbara uppgifterna för de 
fonder som omfattas av 
grundförordningen när det gäller att 
bidra till att maximera möjligheterna för 
hela EU:s befolkning. Detta kommer att 
uppnås genom förbättrad tillgång till 
utbildning på miniminivå och av 
grundläggande kvalitet samt genom att 
främja sociala stödstrukturer.      
Investeringar i hälsovårdsrelaterad 
infrastruktur skulle också tjäna syftet att 
erbjuda alla EU-medborgare ett långt och 
friskt arbetsliv.  
1.5.4 Vid utarbetandet av sina program 
ska medlemsstaterna och regionerna 
beakta de långsiktiga utmaningar som 
demografiska förändringar innebär. I de 
regioner som berörs mest av demografiska 
förändringar måste medlemsstaterna och 
regioner identifiera åtgärder för att 
a) stödja den demografiska återväxten 
genom bättre villkor för familjer och en 
bättre balans mellan arbete och familjeliv,
b) stimulera sysselsättningen och öka 
produktiviteten och de ekonomiska 
resultaten genom investeringar i 
utbildning och forskning, 
c)fokusera på lämpligheten och kvaliteten 
på utbildning och sociala stödstrukturer, 
och
d) garantera ett kostnadseffektivt 
tillhandahållande av hälso- och 
sjukvårdstjänster och långtidsvård, 
inbegripet investeringar i infrastruktur.   
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1.6 Integrerat tillvägagångssätt
1.6.1 En integrerad områdesbaserad 
strategi är grundläggande för att på ett 
effektivt sätt möta de utmaningar som 
medlemsstater och regioner ställs inför. 
Dessa utmaningar hänför sig till 
effekterna av: globaliseringen, miljö- och 
energifrågor, åldersrelaterade problem 
och demografiska förändringar, den 
tekniska omvandlingen och 
innovationskrav samt inkomstskillnader 
och social segregering. Dessa frågors 
komplexa natur och sambanden mellan 
dem innebär att lösningarna måste vara 
integrerade, sektorsövergripande och 
mångfacetterade för att vara 
framgångsrika.    
1.6.2 Här gör de fonder som omfattas av 
grundförordningen det möjligt att 
kombinera olika EU-fonders befogenheter 
och skapa integrerade paket som är 
skräddarsydda för att passa särskilda 
behov på lokal och regional nivå.    
1.6.3 Vid utarbetandet av sina strategier 
och program, i syfte att identifiera de 
lämpligaste insatserna, ska medlemsstater 
och regioner fästa särskild 
uppmärksamhet vid dominerande 
territoriella, strukturella och 
institutionella särdrag, såsom 
förbindelserna i den ifrågavarande 
regionen, sysselsättningsmönster och 
arbetskraftens rörlighet, förbindelser 
mellan städer och landsbygd, lokala 
ömsesidiga beroendeförhållanden mellan 
olika sektorer, kulturarv, åldrande och 
demografiska förändringar m.m.
1.6.4 Medlemsstater och regioner ska 
fastställa de största samhälleliga 
utmaningar de står inför. Som svar på 
dessa utmaningar ska de också diskutera 
de särskilda aspekter på medborgarnas 
välmående som de vill påverka och stärka 
genom denna politik samt hur åtgärderna 
ska utformas och genomföras i anslutning 
till berörda medlemsstat eller region.  
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1.6.5 I syfte att främja en sund politik som 
är skräddarsydd för särskilda regionala 
behov ska medlemsstater och regioner 
vidareutveckla ett integrerat territoriellt 
tillvägagångssätt avseende utformning 
och genomförande av politiken och därvid 
ta hänsyn till relevanta rådande 
förhållanden, men samtidigt fokusera på 
följande centrala element:       
a) En utvärdering av regionens 
utvecklingspotential och kapacitet 
avseende Europa 2020.
b) En bedömning av de 
utvecklingsrelaterade utmaningar som 
regionen står inför och dess förmåga att 
tackla dem.
c) Beaktande av lämplig territoriell 
omfattning och kontext för utformning 
och genomförande av politiken i enlighet 
med subsidiaritetsprincipen. 
d) Utformning av arrangemang för 
flernivåstyre som är nödvändiga för att 
garantera ett effektivt genomförande av 
politiken. 
e) Val av lämpliga indikatorer för resultat 
och verkningar, vilka ska användas vid 
övervakning och utvärdering av politiken. 
2. Synergier och samordning av de fonder 
som omfattas av grundförordningen med 
instrument från andra EU-politikområden
2.1 Inledning
2.1.1 För att uppnå optimala resultat för 
hållbar tillväxt och utveckling på ort och 
ställe är det viktigt att samordna unionens 
alla politikområden och relaterade 
instrument, vilka bidrar till uppnåendet av 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och en bättre balanserad 
territoriell utveckling inom EU. Detta 
måste också återspegla sig i bättre 
samordning mellan unionens budget och 
medlemsstaternas nationella och 
regionala budgetar när det gäller 
finansieringen av gemensamma politiska 
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prioriteringar och förbättrat vertikalt 
samarbete mellan EU och nationella samt 
regionala enheter.  
2.1.2 Synergieffekter och samordning 
betyder inte att det finns en lösning som 
är giltig för alla. I detta sammanhang är 
det nödvändigt att göra en närmare 
analys av hur EU:s politik påverkar 
regionerna och sammanhållningen, i syfte 
att främja effektiva synergieffekter samt 
identifiera och främja det lämpligaste 
sättet att på europeisk nivå stödja lokala 
och regionala investeringar.       
2.1.3 Medlemsstater och regioner ska på 
nivåerna för programplanering och 
genomförande garantera samstämmighet 
mellan de insatser som stöds av de fonder 
som omfattas av grundförordningen och 
målen för andra EU-politikområden. I 
detta syfte ska de sträva efter att
a) identifiera och utnyttja 
komplementariteten mellan olika EU-
instrument på nationell och regional nivå, 
både under programplaneringsfasen och 
vid genomförandet,  
b) optimera befintliga strukturer och, om 
så är nödvändigt, inrätta nya strukturer 
som underlättar den strategiska 
identifieringen av prioriteringarna 
avseende de olika instrumenten och 
strukturerna för samordning på nationell 
nivå, undvika dubbelarbete och identifiera 
områden där det behövs ytterligare stöd, 
och 
c) till fullo utnyttja möjligheten att 
kombinera stöd från olika instrument för 
att stödja enskilda insatser, och idka nära 
samarbeta med dem som är ansvariga för 
genomförandet av andra nationella 
instrument i syfte att erbjuda 
stödmottagarna enhetliga och effektiva 
finansieringsmöjligheter.   
2.2 Horisont 2020
2.2.1 Det är synnerligen viktigt att stärka 
synergierna och komplementariteten 
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mellan sammanhållningspolitiken och 
Horisont 2020 och samtidigt fastställa en 
tydlig uppdelning av insatsområden 
mellan dem. 
2.2.2 Medlemsstater och regioner ska 
särskilt utveckla en nationell eller 
regional forsknings- och 
innovationsstrategi för smart 
specialisering i enlighet med det 
nationella reformprogrammet. Dessa 
strategier ska utvecklas i nära samarbete 
med nationella och regionala 
förvaltningsmyndigheter och de 
myndigheter som direkt berörs av 
Horisont 2020, men också andra berörda 
parter som universitet, institutioner för 
högre utbildning, lokal industri och 
arbetsmarknadens parter ska involveras.  
Dessa innovationsstrategier ska beakta 
åtgärder i föregående led och 
efterföljande led riktade mot och från 
Horisont 2020. 
2.2.3 Åtgärder i föregående led, vilka 
syftar till att förbereda regionala 
forsknings- och innovationsaktörer att 
delta i Horisont 2020-projekt 
(”spetsforskningsstegar”) kommer att 
utarbetas genom kapacitetsuppbyggnad.  
Kommunikation och samarbete mellan 
nationella kontaktpunkter inom Horisont 
2020 och förvaltningsmyndigheterna för 
de fonder som omfattas av 
grundförordningen måste stärkas, särskilt 
när det gäller utvalda Horisont 2020-
projekt som inte erhållit finansiering till 
följd av brist på resurser.
2.2.4 Åtgärder i efterföljande led ska 
tillhandahålla de medel som krävs för att 
utnyttja forsknings- och 
innovationsresultat, som härrör från 
Horisont 2020, och sprida dessa på 
marknaden; dessa åtgärder får omfatta 
pilot- och demonstrationsanläggningar, 
konceptutveckling och finansiering i tidigt 
skede, företagskuvöser, tillämpad 
forskning, särskild industri- och 
tekniköverföringsförmåga och stöd till 
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kluster.    
2.2.5 Gemensamt stöd ska ges till 
nationella och regionala myndigheter för 
utformning och genomförande av sådana 
innovativa strategier, som får omfatta stöd 
för att identifiera möjligheter till 
gemensam finansiering av forsknings-
och innovationsinfrastruktur av 
europeiskt intresse, främjande av 
internationellt samarbete, metodiskt stöd 
genom inbördes utvärderingar, utbyte av 
bästa praxis och regionöverskridande 
utbildning.    
2.2.6 Medlemsstater och regioner ska 
beakta följande ytterligare åtgärder som 
syftar till att frigöra deras potential för 
spetsforskning och innovation, på ett sätt 
som kompletterar och skapar synergier 
med Horisont 2020:
a) länka nya spetsforskningsenheter och 
innovativa regioner i mindre utvecklade 
medlemsstaterna till ledande motparter i 
andra delar av Europa,
b) skapa kontakter med innovativa kluster 
och uppmärksamma spetsforskning i 
mindre utvecklade regioner,
c) inrätta ”ERA Chairs” 
(forskningsledare) för att locka till sig 
framstående akademiker och
d) stödja tillgång till internationella 
nätverk för forskare och innovatörer.
2.3 Life-programmet
2.3.1 Synergier med EU-styrmedel (både 
finansierings- och icke-
finansieringsinstrument) som syftar till en 
begränsning av klimatförändringarna, 
miljöskydd och resurseffektivitet ska 
utnyttjas där det är möjligt.
2.3.2 Eftersom programmen kommer att 
bidra till målen för en hållbar tillväxt 
genom starkare tematisk inriktning och 
stärkt hållbar utveckling, är de synergier 
som nämns i 2.3.1 en uppenbar del av den 
rättsliga ramen för de fonder som 
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omfattas av grundförordningen. 
2.3.3 Synergier med Life-programmet, 
särskilt med integrerade projekt inom 
områdena natur (såsom ekosystemtjänster 
och biologisk mångfald), vatten, avfall, 
luft, begränsning av klimatförändringar 
och anpassning till klimatförändringar, 
ska eftersträvas. Samordning med Life-
programmet ska garanteras genom stöd 
till projekt som kompletterande varandra 
och främjande av lösningar, metoder och 
tillvägagångssätt som godkänts inom 
ramen för Life-programmet.
2.3.4 Användningen av 
miljökonsekvensbeskrivningar, 
hållbarhetsbedömningar, strategiska 
miljöbedömningar och andra relevanta 
instrument ska främjas, i syfte att beakta 
förlust av den biologiska mångfalden och 
effekterna av klimatförändringarna i 
territoriell planering (inklusive 
makroregionala strategier) och i regionalt 
och lokalt beslutsfattande.
2.3.5 Medlemsstater och regioner ska 
främja grön infrastruktur, 
miljöinnovation och antagande av 
innovativ teknik i syfte att skapa en 
grönare ekonomi.
2.3.6 Kapacitetsuppbyggnad är en 
förutsättning för att genomföra dessa 
åtgärder, och kapacitetsuppbyggnaden 
måste stärka potentialen och utveckla 
färdigheterna hos både lokala och 
regionala myndigheter och partner.
2.3.7 Eftersom utmaningarna på 
miljöområdet sträcker sig över 
administrativa gränser, är 
gränsöverskridande, interregionalt och 
transnationellt samarbete mellan 
europeiska, nationella, regionala och 
lokala myndigheter av yttersta vikt när det 
gäller att skydda biologisk mångfald och 
naturresurser i regionerna. Bättre 
utnyttjande av potentialen för territoriellt 
samarbete och utbyte av information, 
erfarenheter och god praxis skulle 
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avsevärt bidra till att uppnå miljö- och 
klimatrelaterade mål.
2.3.8 Dessutom ska finansieringen från de 
fonder som omfattas av 
grundförordningen samordnas med stöd 
från NER 300-programmet, som utnyttjar 
intäkter från utauktioneringen av 
utsläppsrätter inom ramen för EU:s 
system för handel med utsläppsrätter2. 
2 EUT L 290, 6.11.2010, s. 39–48:
Kommissionens beslut av 
den 3 november 2010 om kriterier och 
åtgärder för finansiering av kommersiella 
demonstrationsprojekt som syftar till 
miljösäker avskiljning och geologisk 
lagring av CO2 samt 
demonstrationsprojekt för innovativa 
tekniker för förnybar energi inom ramen 
för det system för handel med 
utsläppsrätter för växthusgaser inom 
gemenskapen som infördes genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG (2010/670/EU), EUT L 275, 
25.10.2003, s. 32–46.
2.4 Erasmus för alla
2.4.1 Synergierna mellan de fonder som 
omfattas av grundförordningen och 
programmet Erasmus för alla måste ökas 
för att maximera effekten av 
investeringen i människor. Denna 
investering kommer att på ett betydande 
sätt gynna både enskilda individer och 
samhället som helhet genom att bidra till 
tillväxt och välstånd. Programmet 
Erasmus för alla stöder endast 
transnationella projekt, medan 
sammanhållningspolitiken har en mer 
uttalad regional dimension.   
Medlemsstater och regioner uppmanas att 
testa verktyg och metoder som härrör från 
transnationellt samarbete genom 
programmet Erasmus för alla och sedan 
genomföra dem på sitt territorium genom 
de fonder som omfattas av 
grundförordningen.
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2.4.2 Kommissionen och medlemsstaterna 
måste säkerställa en effektiv samordning 
mellan sammanhållningspolitiken och 
Erasmus för alla genom att göra en tydlig 
åtskillnad mellan de typer av 
investeringar och målgrupper som stöds.  
Erasmus för alla kommer att fokusera sitt 
stöd på transnationell inlärningsrörlighet 
för studenter, ungdomar och personal 
samt på strategiska partnerskap mellan 
organisationer och institutioner i Europa 
och på åtgärder för att stödja 
utvecklingen och genomförandet av 
politiken. De primära målen för 
investeringsprioriteringar inom ramen för 
sammanhållningspolitiken kommer att 
vara utbildning, 
arbetsmarknadsutbildning och 
inlärningsrörlighet för vuxna. 
2.4.3 Dessutom kommer förbättrade 
resultat att uppnås genom att man 
främjar komplementaritet mellan 
finansiering av rörlighet och finansiering 
av verksamhet som integrerar bästa praxis 
och innovativa projekt på EU-nivå inom 
ramen för Erasmus för alla. De nationella 
byråer, som inrättats inom ramen för 
detta program kan bidra till att uppnå 
denna samordning
2.5 Fonden för ett sammanlänkat Europa, 
transeuropeiska nät, energi- och 
telekommunikationsnät 
2.5.1 För att maximera det europeiska 
mervärdet, och säkerställa att optimala 
förbindelser av olika typer av 
infrastruktur (inom transport, energi och 
telekommunikation) tillhandahålls på 
lokal, regional och nationell nivå och i 
hela EU, måste Eruf, 
Sammanhållningsfonden, 
transeuropeiska nät och fonden för ett 
sammanlänkat Europa planeras i nära 
samarbete. Den maximala 
hävstångseffekten av medlen måste 
säkerställas för projekt med anknytning 
till Europa och den inre marknaden, 
särskilt prioriterade transport- och 
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energinät samt digitala nät.
2.5.2 Precis som nationell infrastruktur 
måste planeras konsekvent, både genom 
att ta hänsyn till utvecklingen av 
unionens gränsöverskridande 
förbindelser och genom att utveckla 
förbindelser mellan regioner inom en 
medlemsstat, ska planerna grunda sig på 
verklig och förväntad efterfrågan på 
transporter och kartlägga saknade 
förbindelser och flaskhalsar.
Investeringar i regional anslutning till det 
övergripande nätet och till kärnan i de 
centrala delarna av det transeuropeiska 
nätet för transporter (TEN-T) måste 
garantera att stads- och
landsbygdsområden drar nytta av de 
möjligheter som skapas av stora nätverk.
2.5.3 Prioriteringen av investeringar som 
har en inverkan som sträcker sig utöver 
en viss medlemsstat ska samordnas med 
TEN-T-planeringen, så att Erufs och 
Sammanhållningsfondens investeringar i 
transportinfrastruktur är helt i linje med 
de TEN-T-riktlinjer som fastställer EU:s 
prioriteringar inom området för 
transporter, inbegripet hanteringen av de 
utmaningar som följer av 
klimatförändringarna, den framtida 
utvecklingen av ett integrerat TEN-T-nät 
och den multimodala korridorprincipen.
2.5.4 I kommissionens vitbok om 
transporter3 presenteras en vision för ett 
konkurrenskraftigt och resurseffektivt 
transportsystem, och man betonar att en 
betydande minskning av växthusgaser är 
nödvändig inom transportsektorn. För de 
fonder som omfattas av 
grundförordningen innebär detta en 
fokusering på hållbara transporter och 
investering i områden som erbjuder det 
största europeiska mervärdet, till exempel 
transeuropeiska nät. När investeringarna 
har fastställts måste de prioriteras i 
enlighet med deras bidrag till rörlighet, 
hållbarhet, minskning av utsläpp av 
växthusgaser och till det gemensamma 
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europeiska transportområdet.  
3 Färdplan för ett gemensamt europeiskt 
transportområde – ett konkurrenskraftigt 
och resurseffektivt transportsystem 
(COM 2011(0144)).
2.5.5 Medlemsstater och regioner måste 
inrikta investeringarna på uppbyggnad av 
ny infrastruktur och ökande av 
kapaciteten hos befintlig infrastruktur 
genom betydande uppgradering.
2.5.6 När det gäller sjötransporter måste 
hamnarna utvecklas till effektiva infarts-
och utfartsplatser genom full integrering 
med landinfrastruktur. Prioritet ska ges 
till projekt för hamntillträde och 
inlandsförbindelser. Utvecklingen av inre 
vattenvägar måste stärka deras bidrag till 
ett hållbart europeiskt nät för 
godstransporter.
2.5.7 Komplementaritet måste särskilt 
eftersträvas mellan Erufs och 
Sammanhållningsfondens gemensamt 
förvaltade investeringar i infrastruktur 
och infrastrukturinvesteringar av fonden 
för ett sammanlänkat Europa, som är en 
direkt förvaltad fond med ett 
konkurrenskraftigt projekturval. Fonden 
för ett sammanlänkat Europa kommer att 
finansiera projekt på stomnätet (de 
strategiskt viktigaste delarna av det 
övergripande nätet) som har det högsta 
europeiska mervärdet och förfaller vara 
de mest komplexa när det gäller TEN-T i 
fråga om genomförandet: saknade 
gränsöverskridande förbindelser, centrala 
flaskhalsar och multimodala lägen. 
Sammanhållningsfonden kommer att 
rikta in sig på projekt med ett högt 
europeiskt mervärde, vilka syftar till att 
avlägsna flaskhalsar i transportnät, 
genom att stödja TEN-T-infrastruktur för 
både kärnan och det övergripande nätet.
2.5.8 Sammanhållningsfonden och 
strukturfonderna kommer att förverkliga 
lokal och regional infrastruktur och dess 
anslutningar till prioriterade EU-nät 
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inom områdena för energi och 
telekommunikation.
2.5.9 Fonden för ett sammanlänkat 
Europa är ett komplement till 
Sammanhållningsfonden och 
strukturfonderna, eftersom den bidrar till 
att uppnå de regionala och lokala 
utvecklingsmålen i fråga om 
infrastruktur, i syfte att skapa maximalt 
mervärde för en fungerande och 
integrerad inre marknaden och för social, 
ekonomisk och territoriell 
sammanhållning.
2.6 Instrumentet för stöd inför 
anslutningen, det europeiska grannskaps-
och partnerskapsinstrumentet och 
Europeiska utvecklingsfonden
2.6.1 Ökad synergi mellan externa 
instrument och 
sammanhållningspolitiken ska 
eftersträvas i syfte att öka effektiviteten 
när det gäller att uppnå flera av unionens 
politiska mål. I synnerhet måste 
synergierna och komplementariteten 
förstärkas när det gäller Europeiska 
utvecklingsfonden, instrumentet för stöd 
inför anslutningen och det europeiska 
grannskaps- och 
partnerskapsinstrumentet.
2.6.2 Eftersom synergierna mellan 
territoriellt samarbete inom ramen för 
sammanhållningspolitiken och de 
europeiska grannskapsinstrumenten 
möjliggör djupare territoriell integration, 
måste dessa utnyttjas. Potentialen för att 
skapa komplementaritet mellan dessa 
instrument är starkast när det gäller 
gränsöverskridande samarbete. 
Medlemsstater och regioner måste därför 
se till att befintliga verksamheter är 
förknippade med nybildade europeiska 
grupperingar för territoriellt samarbete, 
med särskild hänsyn till samordning och 
utbyte av bästa praxis.  
3. Samordningsmekanism för de fonder 
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som omfattas av grundförordningen
3.1 Medlemsstater och regioner måste se 
till att de insatser som finansieras genom 
de fonder som omfattas av 
grundförordninen skapar synergier och 
att rationalisering leder till minskade 
administrativa kostnader och bördor på 
ort och ställe.
3.2 Ministerier och 
förvaltningsmyndigheter som ansvarar för 
genomförandet av de fonder som omfattas 
av grundförordningen ska idka ett nära 
samarbete vid utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av partnerskapsavtalet och 
programmen. Framför allt måste de
a) identifiera insatsområden där de fonder 
som omfattas av grundförordningen kan 
kombineras på ett kompletterande sätt för 
att uppnå de tematiska mål som fastställts 
i denna förordning,
b) främja ansvariga 
förvaltningsmyndigheters deltagande i 
fonder som omfattas av 
grundförordningen som tillhör andra 
förvaltningsmyndigheter och relevanta 
ministerier vid utvecklandet av stödsystem 
för att skapa synergier och undvika 
överlappningar, 
c) inrätta gemensamma 
övervakningskommittéer för program som 
genomför fonder som omfattas av 
grundförordningen och för utveckling av 
andra gemensamma förvaltnings- och 
kontrollinsatser för att underlätta 
samordningen mellan myndigheter som 
är ansvariga för genomförandet av fonder 
som omfattas av grundförordningen, och
d) använda gemensamma e-
förvaltningslösningar som riktar sig till 
sökande och stödmottagare och inrätta 
gemensamma kontaktpunkter för stöd 
som kan beviljas genom alla fonder som 
omfattas av grundförordningen.
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4. Prioriteringar för territoriell 
samordning (gränsöverskridande, 
transnationell och mellanregional)
4.1 Regional utveckling, skapande av 
sysselsättning och sammanhållning kan i 
stor utsträckning uppnås genom 
samarbete som går utöver administrativa 
gränser och försök att överbrygga 
naturliga gränser. Den mest effektiva 
samarbetsformen är ofta samarbete som 
grundar sig på samma behov inom ett 
delat territorium.
4.2 Gränsöverskridande samarbete tar sin 
utgångspunkt i tanken att de flesta 
utmaningar inte räds administrativa 
gränser. En effektiv svarsmekanism 
kräver gemensamma och enhetliga 
åtgärder och utbyte av information på 
lämplig territoriell nivå.
4.3 Gränsregionernas dolda möjligheter 
kan utnyttjas genom lokalt inriktade 
stödåtgärder.
4.4 De två befintliga makroregionala 
strategierna har banat väg för att 
intresserade parter kan enas om 
gemensamma åtgärder på lämplig 
territoriell nivå. Strategierna har ökat 
förståelsen för behovet att samarbeta för 
att åtgärda problem som inte kan lösas av 
en enda medlemsstat, som till exempel 
reningen av Östersjön eller Donau.
Makroregionala strategier eller andra 
former av territoriellt samarbete kan få 
stöd från både Eruf och ESF, och 
särskilda villkor för stöd till 
makroregionala strategier ska fastställas i 
programmen. 
4.5 Att undanröja hinder ska ingå i 
programplaneringen för de fonder som 
omfattas av grundförordningen; målen i 
de befintliga makroregionala strategierna 
ska speglas i behovsanalysen och 
målsättningen för de relevanta operativa 
programmen ända från planeringsstadiet. 
Dessa strategier kommer inte ha tjänat sitt 
syfte om inte målen i de makroregionala 
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strategierna utgör en del av den 
strategiska planeringen i program inom 
sammanhållningspolitiken i de berörda 
regionerna och medlemsstaterna.
4.6 Samtidigt ska medlemsstaterna och 
regionerna se till att de territoriella 
samarbetsprogrammen på ett effektivt sätt 
bidrar till att målen i Europa 2020-
strategin uppnås. Medlemsstater och 
regioner kan sålunda främja samarbete 
samt testa, arbeta för och introducera nya 
lösningar och se till att samarbetet 
organiseras som ett stöd för bredare 
politiska mål. Vid behov ska det 
territoriella samarbetet användas för att 
sammanföra politiker över gränserna för 
att samarbeta och lösa gemensamma 
problem.
4.7 Medlemsstater och regioner ska i 
första hand betrakta program för 
territoriellt samarbete som användbara 
verktyg som kan användas för att 
undanröja hinder för samarbete, vilket i 
sin tur skulle stödja nationella och 
regionala politiska mål vars inverkan 
sträcker sig utanför programområdet.    
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Förslag till förordning
Bilaga I

Kommissionens förslag Ändringsförslag

utgår

Or. es

Ändringsförslag 1808
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga I – led 3 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– genomblickbara med objektivt 
kontrollerbara mål och offentligt 
tillgängliga, angivna källdata,

– genomblickbara, lättförståeliga, med 
objektivt kontrollerbara mål och offentligt 
tillgängliga, angivna källdata,

Or. en

Ändringsförslag 1809
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 4 – punkt 4.1 – kolumn 3 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Antagande av åtgärder som är 
nödvändiga för att upprätta ett system för
certifiering av byggnaders energiprestanda 
i enlighet med artikel 11 i 
direktiv 2010/31/EU.

– Antagande av åtgärder som är 
nödvändiga för att upprätta ett system för 
certifiering av byggnaders energiprestanda 
i enlighet med artiklarna 9.3b, 11 och 18 i 
direktiv 2010/31/EU.

Or. en

Ändringsförslag 1810
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 4 – punkt 4.1 – kolumn 3 – strecksats 5a 
(ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Nationella handlingsplaner för 
energieffektivitet som omvandlar 
energisparmål till konkreta och 
samstämmiga åtgärder har inlämnats i 
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enlighet med direktiv 2006/32/EG, eller 
motsvarande handlingar i enlighet med 
direktivet om energieffektivitet när detta 
har upphävt direktiv 2006/32/EG.  

Or. en

Ändringsförslag 1811
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 4 – punkt 4.1 – kolumn 2 – stycke 4a 
(nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att Europaparlamentets och rådets 
direktiv om energieffektivitet 
(COM(2011)0370) införlivas i nationell 
rätt.

Or. en

Ändringsförslag 1812
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 4 – punkt 4.1 – kolumn 2 – stycke 4b 
(nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 
2009 om upprättande av en ram för att 
fastställa krav på ekodesign för 
energirelaterade produkter (omarbetning) 
införlivas i nationell rätt.

Or. en
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Ändringsförslag 1813
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 4 – punkt 4.2 – kolumn 3 – strecksats 1a 
(ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Medlemsstaten ska före 2012 ha infört 
stödsystem för följande tre sektorer för 
förnybar energi: elektricitet, uppvärmning 
och transport.

Or. en

Ändringsförslag 1814
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 6 – punkt 6.1 – kolumn 3 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Medlemsstaten har sett till att olika 
vattenanvändningar bidrar till 
kostnadstäckningen för vattentjänsterna 
efter sektor i enlighet med artikel 9 i 
direktiv 2000/60/EG.

– Medlemsstaten har vidtagit åtgärder för 
att se till att olika vattenanvändningar 
bidrar till kostnadstäckningen för 
vattentjänsterna efter sektor i enlighet med 
artikel 9 i direktiv 2000/60/EG.

Or. es

Ändringsförslag 1815
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 4 – punkt 4.1 – kolumn 3 – strecksats 5b 
(ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Befintliga mekanismer för 
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marknadsövervakning i enlighet med 
artikel 3 i direktiv 2009/125/EG.

Or. en

Ändringsförslag 1816
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 6 – punkt 6.1 – kolumn 3 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Medlemsstaten har sett till att olika 
vattenanvändningar bidrar till 
kostnadstäckningen för vattentjänsterna 
efter sektor i enlighet med artikel 9 i 
direktiv 2000/60/E

– Medlemsstaten har sett till att olika 
vattenanvändningar bidrar till 
kostnadstäckningen för vattentjänsterna 
efter sektor i enlighet med artikel 9 i 
direktiv 2000/60/EG, vilket garanterar 
likvärdig allmän tillgång till denna 
kollektiva nyttighet.

Or. en

Ändringsförslag 1817
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Tematiska förhandsvillkor – punkt 6 – punkt 6.2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.2a Biologisk mångfald

Att medlemsstaten har lämnat in, och 
tillsammans med Europeiska 
kommissionen antagit, en flerårig plan 
för prioritering och budgetering av 
investeringar avseende Natura 2000-
områden (prioriterad åtgärdsram) i 
enlighet med direktiv 92/43/EEG av den 
21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter.   
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Or. en

Ändringsförslag 1818
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 6 – punkt 6.2a (ny) – kolumn 3 –
strecksats 1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Att medlemsstaterna har antagit en 
flerårig plan för prioritering och 
budgetering av investeringar i enlighet 
med artikel 8 i rådets direktiv 92/43/EEG 
av den 21 maj 1992 om bevarande av 
livsmiljöer samt vilda djur och växter 
(nationell prioriterad åtgärdsram för 
finansiering av Natura 2000), som 
omfattar: 1. En förteckning över 
prioriterade åtgärder inom Natura 2000-
områden och tillhörande EU-
medfinansieringsbehov. 2. En analys av 
den medfinanisering som det anhålls om 
från olika EU-fonder för att genomföra 
åtgärderna. 

Or. en

Ändringsförslag 1819
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 6 – punkt 6.2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.2b. Kulturarvssektorn: Att projekt för att 
skydda, föra vidare, främja och utveckla 
det materiella och immateriella 
kulturarvet har utarbetats.  
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Or. en

Ändringsförslag 1820
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 6 – punkt 6.2a (ny) – kolumn 3 –
strecksats 1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Effektiva instrument finns tillgängliga 
på nationell, regional och lokal nivå, i 
synnerhet i regioner med särskilda 
egenskaper. 

Or. en

Ändringsförslag 1821
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 6 – punkt 6.2b (ny) – kolumn 3 –
strecksats 2 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Åtgärder för att utnyttja den kulturella 
och språkliga mångfalden och EU:s hela 
levande arv har tagits fram.

Or. en

Ändringsförslag 1822
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 7 – punkt 7.1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7.1. Väg: Att det finns en heltäckande 
nationell transportplan med lämpliga 
prioriteringar av investeringarna i de 
centrala delarna av det transeuropeiska 
nätet för transporter (TEN-T), i hela nätet 
(andra investeringar än centrala TEN-T) 
och i de sekundära länkarna (inklusive 
regional och lokal kollektivtrafik).

7.1. Väg: Att det finns en heltäckande 
nationell transportplan med lämpliga 
prioriteringar av investeringarna i de 
centrala delarna av det transeuropeiska 
nätet för transporter (TEN-T), i hela nätet 
(andra investeringar än centrala TEN-T) 
och i de sekundära länkarna (inklusive 
regional och lokal kollektivtrafik). Att 
direktiv 2011/76/EU om avgifter på tunga 
godsfordon för användningen av vissa 
infrastrukturer införlivas och tillämpas. 

Or. en

Ändringsförslag 1823
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 7 – punkt 7.1 – kolumn 3 – strecksats 5a 
(ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– befintliga nationella vägavgiftssystem, i 
överensstämmelse med bestämmelserna i 
direktiv 2011/76/EU, inklusive 
kostnadstäckning för infrastruktur, buller 
och luftföroreningar på alla motorvägar 
från det att de togs i bruk.

Or. en

Ändringsförslag 1824
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 7 – punkt 7.2 – kolumn 3 – indrag 1 –
strecksats 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– en strategisk miljöbedömning som 
uppfyller transportplanens rättsliga krav,

– en strategisk miljöbedömning som 
uppfyller transportplanens rättsliga krav, 
däribland en bedömning av hur 
genomförandet av planen påverkar de 
totala växthusgasutsläppen fram till 2030 
och 2050, med en eventuell bedömning av 
den gränsöverskridande delen, 

Or. en

Ändringsförslag 1825
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 7 – punkt 7.2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7.2a Sjötransport

Att sjöfartsförbindelserna 
(höghastighetsvattenvägar och cabotage) 
integreras i den heltäckande planen för 
regionala, transregionala, nationella och 
transnationella transporter, särskilt i 
fråga om varor.   

Or. fr

Ändringsförslag 1826
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 7 – punkt 7.2a (ny) – kolumn 3 –
strecksats 1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Det finns ett kapitel om utveckling av 
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sjötransport i den heltäckande 
transportplanen som innehåller

Or. fr

Ändringsförslag 1827
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 7 – punkt 7.2a (ny) – kolumn 3 –
strecksats 2 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– en realistisk, mogen projektplanering 
(med preliminär budget),

Or. fr

Ändringsförslag 1828
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 7 – punkt 7.2a (ny) – kolumn 3 –
strecksats 3 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– en strategisk miljöbedömning som 
uppfyller transportplanens rättsliga krav,

Or. fr

Ändringsförslag 1829
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 7 – punkt 7.2a (ny) – kolumn 3 –
strecksats 4 (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– åtgärder för att stärka de förmedlande 
organens och stödmottagarnas förmåga 
att förverkliga projektplaneringen.

Or. fr

Ändringsförslag 1830
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 8 – punkt 8.1 – kolumn 3 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Arbetsmarknadstjänsterna har byggt upp 
nätverk med arbetsgivare och 
undervisning.

– Arbetsmarknadstjänsterna har byggt upp 
nätverk med arbetsgivare och 
undervisning, inklusive på ett 
sektorsöverskridande sätt.

Or. en

Ändringsförslag 1831
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – led 8 – led 8.2 – kolumn 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8.2. Egenföretagande, sysselsättning,
företagsamhet och nyföretagande: Att det 
finns en heltäckande strategi för 
inkluderande stöd till nyföretagande i 
enlighet med småföretagsakten, riktlinjerna 
för sysselsättningen samt de allmänna 
riktlinjerna för medlemsstaternas och 
unionens ekonomiska politik avseende 
förutsättningarna för 
sysselsättningsskapande.

8.2. Egenföretagande, företagsamhet, 
nyföretagande och företagsöverlåtelse: Att 
det finns en heltäckande strategi för 
inkluderande stöd till nyföretagande i 
enlighet med småföretagsakten, riktlinjerna 
för sysselsättningen samt de allmänna 
riktlinjerna för medlemsstaternas och 
unionens ekonomiska politik avseende 
förutsättningarna för 
sysselsättningsskapande.
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Or. en

Ändringsförslag 1832
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 8 – punkt 8.2 – kolumn 3 – indrag 1 –
strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– åtgärder för att sprida information och 
öka medvetenheten på gymnasienivå,  

Or. en

Ändringsförslag 1833
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 8 – punkt 8.2 – kolumn 3 – indrag 1 –
strecksats 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– könsrelaterad rådgivning och 
förberedande av start av företag,

Or. en

Ändringsförslag 1834
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 8 – punkt 8.2 – kolumn 3 – indrag 1 –
strecksats 3c (ny)



AM\903907SV.doc 67/84 PE491.058v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– åtgärder som avser förberedande och 
uppföljning av företagsöverlåtelse.

Or. en

Ändringsförslag 1835
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 8 – punkt 8.4 – kolumn 3 – indrag 1 –
strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– medlemsstaten har infört åtgärder för att 
främja aktivt åldrande och för att minska 
andelen arbetstagare som går i förtida 
person.

– medlemsstaten har infört åtgärder för att 
främja aktivt åldrande.

Or. en

Ändringsförslag 1836
Lívia Járóka

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 9 – punkt 9.1 – kolumn 3 – indrag 2 –
strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– är heltäckande (t.ex. täcker all utbildning 
inklusive förskola) och inriktas på 
förebyggande, ingripande och 
kompensation i lämplig omfattning,

– är heltäckande (t.ex. täcker all utbildning 
inklusive förskola), inriktas effektivt på 
sådana utsatta grupper som löper den 
största risken att hoppa av från skolan, 
som exempelvis romer, och inriktas på 
förebyggande, ingripande och 
kompensation i lämplig omfattning,

Or. en
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Ändringsförslag 1837
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 9 – punkt 9.1 – kolumn 3 – indrag 2 –
strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– är sektorsövergripande samt involverar 
och samordnar alla politikområden och 
berörda parter som kan bidra till lösningar.

– är sektorsövergripande samt involverar 
och samordnar alla politikområden och 
berörda parter, inbegripet områdena för 
kultur, konst och idrott, som kan bidra till 
lösningar.

Or. en

Ändringsförslag 1838
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 9 – punkt 9.2 – kolumn 3 – indrag 1 –
strecksats 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– ökad rekrytering till högre utbildning 
bland låginkomsttagare och andra 
underrepresenterade grupper,

– ökad rekrytering till högre utbildning 
bland låginkomsttagare och andra 
underrepresenterade grupper, med särskild 
hänsyn tagen till de mest utsatta 
grupperna,

Or. en

Ändringsförslag 1839
Lívia Járóka

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 9 – punkt 9.2 – kolumn 3 – indrag 1 –
strecksats 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– ökad rekrytering till högre utbildning 
bland låginkomsttagare och andra 
underrepresenterade grupper,

ökad rekrytering till högre utbildning bland 
låginkomsttagare och andra 
underrepresenterade grupper, med särskild 
hänsyn tagen till utsatta grupper som 
exempelvis romer,

Or. en

Ändringsförslag 1840
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 9 – punkt 9.2 – kolumn 3 – indrag 1 –
strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– åtgärder för att öka anställbarhet och 
företagsamhet som ska

– åtgärder med ett jämställdhetsperspektiv
för att öka anställbarhet och företagsamhet 
som ska

Or. en

Ändringsförslag 1841
Lívia Járóka

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 9 – punkt 9.3 – kolumn 3 – indrag 1 –
strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

åtgärder för att verkningsfullt utveckla 
färdigheterna hos ungdomar i 
yrkesutbildning, vuxna, kvinnor som 
återkommer till arbetsmarknaden, 
lågutbildade och äldre arbetstagare samt 
andra missgynnade grupper,

– åtgärder för att verkningsfullt utveckla 
färdigheterna hos ungdomar i 
yrkesutbildning, vuxna, kvinnor som 
återkommer till arbetsmarknaden, 
lågutbildade och äldre arbetstagare, 
marginaliserade befolkningsgrupper som 
exempelvis romer samt andra missgynnade 
grupper,
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Or. en

Ändringsförslag 1842
Lívia Járóka

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 9 – punkt 9.3 – kolumn 3 – indrag 1 –
strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– åtgärder för att öka utbildningens 
relevans och anpassa den till 
målgruppernas behov.

– åtgärder för att öka utbildningens 
relevans och anpassa den till behoven hos 
målgrupper med särskilda behov, såsom 
permanent arbetslösa och 
marginaliserade befolkningsgrupper.

Or. en

Ändringsförslag 1843
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 9 – punkt 9.3 – kolumn 3 – indrag 1 –
strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– åtgärder för att öka utbildningens 
relevans och anpassa den till 
målgruppernas behov.

– åtgärder för att öka utbildningens 
relevans och anpassa den till 
målgruppernas behov, inbegripet 
kunskaper i regionala, officiella och icke-
officiella språk.

Or. en

Ändringsförslag 1844
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 9 – punkt 9.3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9.3a Yrkesutbildning: Att det finns 
nationella eller regionala strategier för en 
modern yrkesutbildning.

Or. en

Ändringsförslag 1845
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 9 – punkt 9.3a (ny) – kolumn 3 –
strecksats 1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Erkännande av yrkesutbildning som en 
motor för hållbar utveckling och tillväxt 
som kommer alla till del. 

Or. en

Ändringsförslag 1846
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 9 – punkt 9.3a (nytt) – kolumn 3 –
strecksats 2 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Åtgärder för att förbättra kvaliteten och 
effektiviteten avseende grundläggande 
och fortsatt yrkesutbildning. 

Or. en



PE491.058v01-00 72/84 AM\903907SV.doc

SV

Ändringsförslag 1847
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 9 – punkt 9.3a (ny) – kolumn 3 –
strecksats 3 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Åtgärder för att främja yrkesutbildning.

Or. en

Ändringsförslag 1848
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 10 – punkt 10.1 – kolumn 3 – indrag 1 –
strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

överensstämmer med det nationella målet 
för fattigdom och social utslagning (enligt 
det nationella reformprogrammet), som 
omfattar utökade 
sysselsättningsmöjligheter för missgynnade 
grupper,

– innehåller konkreta förslag som syftar 
till att nå det nationella målet för fattigdom 
och social utslagning (enligt det nationella 
reformprogrammet och nationella sociala 
rapporter), som omfattar utökade 
kvalitativa sysselsättningsmöjligheter för 
missgynnade grupper,

Or. en

Ändringsförslag 1849
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 10 – punkt 10.1 – kolumn 3 – indrag 1 –
strecksats 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

visar att arbetsmarknadens parter och 
berörda parter är involverade i 
utformningen av insatserna för aktiv 
inkludering,

– visar att arbetsmarknadens parter och 
berörda parter är involverade i alla skeden 
(utformning, genomförande och 
utvärdering) av de nationella strategierna 
mot fattigdom och för aktiv inkludering,

Or. en

Ändringsförslag 1850
Lívia Járóka

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 10 – punkt 10.1 – kolumn 3 – indrag 2 –
strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– innehåller realistiska nationella mål för 
integration av romer för att överbrygga 
klyftan till majoritetsbefolkningen, som ett 
minimum inriktade på EU:s fyra mål för 
integrering av romer i fråga om tillgång till 
utbildning, sysselsättning, vård och 
bostäder,

– innehåller realistiska nationella mål för 
integration av romer för att överbrygga 
klyftan till majoritetsbefolkningen genom 
fastställandet av tydliga, kvantifierade och 
ansvarsvillkorade mål, frister och 
riktmärken. Dessa mål bör, som ett 
minimum, vara inriktade på EU:s fyra mål 
för integrering av romer i fråga om tillgång 
till utbildning, sysselsättning, vård och 
bostäder,

Or. en

Ändringsförslag 1851
Lívia Járóka

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 10 – punkt 10.1 – kolumn 3 – indrag 2 –
strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– överensstämmer med det nationella 
reformprogrammet,

– överensstämmer med det nationella 
reformprogrammet och den nationella 
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strategin för fattigdomsminskning,

Or. en

Ändringsförslag 1852
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 10 – punkt 10.1 – kolumn 3 – indrag 2 –
strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– överensstämmer med det nationella 
reformprogrammet,

– överensstämmer med det nationella 
reformprogrammet och nationella sociala 
rapporterna,

Or. en

Ändringsförslag 1853
Lívia Járóka

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 10 – punkt 10.1 – kolumn 3 – indrag 2 –
strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– i förekommande fall innehåller uppgifter 
om missgynnade delregioner eller 
segregerade kvarter där folkgrupperna är 
mest utsatta med hjälp av redan 
tillgängliga socioekonomiska och 
geografiska indikatorer (t.ex. mycket låg 
utbildning eller långtidsarbetslöshet),

– i förekommande fall innehåller uppgifter 
om missgynnade delregioner eller 
segregerade kvarter där folkgrupperna är 
mest utsatta med hjälp av de mest lämpliga
socioekonomiska och geografiska 
indikatorerna (t.ex. mycket låg utbildning 
eller långtidsarbetslöshet),

Or. en

Ändringsförslag 1854
Lívia Járóka
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Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 10 – punkt 10.2 – kolumn 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att det finns en nationell eller regional 
hälsostrategi som garanterar både tillgång 
till vårdtjänster av hög kvalitet och 
ekonomisk hållbarhet.

Att det finns en nationell eller regional 
hälsostrategi som garanterar lika tillgång 
för alla till vårdtjänster av hög kvalitet och 
ekonomisk hållbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 1855
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 10 – punkt 10.2 – kolumn 3 – indrag 1 –
strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– innehåller samordnade åtgärder för att 
förbättra tillgången till hälsotjänster av hög 
kvalitet,

– innehåller samordnade åtgärder för att 
förbättra tillgången till överkomligt 
prissatta hälsotjänster av hög kvalitet, som 
syftar till att tackla sociala 
bestämningsfaktorer avseende 
ojämlikheter i fråga om hälsa,

Or. en

Ändringsförslag 1856
Lívia Járóka

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 10 – punkt 10.2 – kolumn 3– indrag 1 –
strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– innehåller samordnade åtgärder för att 
förbättra tillgången till hälsotjänster av hög 
kvalitet,

– innehåller samordnade åtgärder för att 
förbättra lika tillgång till hälsotjänster av 
hög kvalitet, som uttryckligen är inriktade 
på utsatta grupper och marginaliserade 
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befolkningsgrupper,

Or. en

Ändringsförslag 1857
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 11 – kolumn 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Att förbättra den institutionella 
kapaciteten och effektiviteten hos den 
offentliga förvaltningen
(Artikel 9.11)

11. Att förbättra den institutionella 
kapaciteten och den effektiva och 
deltagande offentliga förvaltningen och 
främja utvecklandet av kapaciteten hos 
arbetsmarknadens parter, icke-statliga 
organisationer, regionala och lokala 
myndigheter och andra aktörer, särskilt 
de partner som avses i artikel 5 i 
förordning (EU) nr [de fonder som 
omfattas av grundförordningen …] 
(Artikel 9.11)

Or. en

Ändringsförslag 1858
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 11 – kolumn 3 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Det finns en strategi som ska 
effektivisera medlemsstaternas förvaltning 
och som håller på att genomföras¹.Strategin 
omfattar

– Det finns en strategi som ska 
effektivisera medlemsstaternas regionala 
och lokala myndigheters förvaltning och 
deras färdigheter att genomföra metoder 
för ett aktivt deltagande, och som håller på 
att genomföras1. Strategin omfattar

Or. en
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Ändringsförslag 1859
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 11 – kolumn 3 – indrag 1 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– utveckling av färdigheter på alla nivåer, – utveckling av färdigheter på alla nivåer,
inbegripet förvärv av metoder som 
garanterar det civila samhällets 
deltagande i beslutsprocessen,

Or. en

Ändringsförslag 1860
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 11 – kolumn 3 – indrag 1 – strecksats 6a 
(ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– en strategi för kapacitetsuppbyggnad för 
arbetsmarknadens parter, icke-statliga 
organisationer, regionala och lokala 
myndigheter samt andra berörda parter,

Or. en

Ändringsförslag 1861
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 11 – kolumn 3 – indrag 1 – strecksats 6b 
(ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– en strategi för att stärka effektiviteten 
för principen om partnerskap, inbegripet 
ett finansiellt koncept för tillräcklig 
kapacitetsuppbyggnad för de partner som 
avses i artikel 5 i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 1862
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Allmänna General förhandsvillkor – stycke 1 – kolumn 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att det finns en mekanism för 
verkningsfullt genomförande och 
tillämpning av direktiv 2000/78/EG av den 
27 november 2000 om inrättande av en 
allmän ram för likabehandling i arbetslivet 
och direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 
2000 om genomförandet av principen om 
likabehandling av personer oavsett deras 
ras eller etniska ursprung.

Att det finns en mekanism för 
verkningsfullt genomförande och 
tillämpning av direktiv 2000/78/EG av den 
27 november 2000 om inrättande av en 
allmän ram för likabehandling i arbetslivet 
och direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 
2000 om genomförandet av principen om 
likabehandling av personer oavsett deras 
ras eller etniska ursprung, och av artikel 5 i 
FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionshinder.

Or. en

Ändringsförslag 1863
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Allmänna förhandsvillkor – stycke 1 – kolumn 3 – indrag 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Ett verkningsfullt genomförande och en – Ett verkningsfullt genomförande och en 
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verkningsfull tillämpning av direktiv 
2000/78/EG och direktiv 2000/43/EG om 
icke-diskriminering garanteras genom

verkningsfull tillämpning av direktiv 
2000/78/EG och direktiv 2000/43/EG om 
icke-diskriminering, och av artikel 5 i 
FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionshinder, garanteras 
genom

Or. en

Ändringsförslag 1864
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Allmänna förhandsvillkor – stycke 1 – kolumn 3 – indrag 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– institutionella bestämmelser om 
genomförandet, tillämpningen och 
övervakningen av EU-direktiven om icke-
diskriminering,

– institutionella bestämmelser om 
genomförandet, tillämpningen och 
övervakningen av EU-direktiven om icke-
diskriminering, och av artikel 5 i FN:s 
konvention om rättigheter för personer 
med funktionshinder,

Or. en

Ändringsförslag 1865
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Allmänna förhandsvillkor – stycke 1 – kolumn 3 – indrag 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– åtgärder för att öka förvaltningens 
kapacitet att genomföra och tillämpa 
EU-direktiven om icke-diskriminering. 

– åtgärder för att öka förvaltningens 
kapacitet att genomföra och tillämpa 
EU-direktiven om icke-diskriminering och 
artikel 5 i FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionshinder.

Or. en
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Ändringsförslag 1866
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Allmänna förhandsvillkor – stycke 2 – kolumn 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att det finns en strategi för främjande av 
jämställdhet och en mekanism för 
verkningsfullt genomförande av den.

Att det finns en strategi för uppnående av 
målen för jämställdhet inom EU och en 
mekanism för verkningsfullt genomförande 
av den genom integrering av 
jämställdhetsperspektivet och andra 
särskilda åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 1867
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Allmänna förhandsvillkor – stycke 2 – kolumn 3 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– En särskild strategi för jämställdhet 
genomförs och tillämpas genom

– En särskild strategi för uppnående av 
målen för jämställdhet inom EU
genomförs och tillämpas genom

Or. en

Ändringsförslag 1868
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Allmänna förhandsvillkor – stycke 2 – kolumn 3 – indrag 1 – strecksats 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

en plan och förhandskriterier för 
integration av jämställdhetsmålen genom 
jämställdhetskrav och riktlinjer,

– en plan och förhandskriterier för 
integration av jämställdhetsmålen genom 
jämställdhetskrav och riktlinjer för 
samtliga GSR-fonder,

Or. en

Ändringsförslag 1869
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Allmänna förhandsvillkor – stycke 2 – kolumn 3 – indrag 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– former för genomförandet vilka bl.a. kan 
omfatta att en genusmyndighet involveras 
eller att experter tillfrågas för att utforma, 
övervaka och utvärdera insatserna.

– former för genomförandet vilka bl.a. kan 
omfatta att en genusmyndighet eller 
jämställdhetsexperter involveras eller att 
experter tillfrågas för att utforma, övervaka 
och utvärdera insatserna.

Or. en

Ändringsförslag 1870
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Allmänna förhandsvillkor – stycke 3 – kolumn 3 – indrag 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– genomförande av åtgärder i enlighet med 
artikel 9 i FN-konventionen för att 
förebygga, kartlägga och undanröja hinder 
för tillgängligheten för personer med 
funktionsnedsättning,

– genomförande av åtgärder i enlighet med 
artikel 9 i FN-konventionen för att 
förebygga, kartlägga och undanröja hinder 
för tillgängligheten för personer med 
funktionsnedsättning avseende alla 
områden, inbegripet infrastruktur, 
tjänster och varor,
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Or. en

Ändringsförslag 1871
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Allmänna förhandsvillkor – stycke 3 – kolumn 3 – indrag 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– institutionella former för genomförande 
och övervakning av FN-konventionen i 
enlighet med artikel 33 i konventionen,

– institutionella former för genomförande 
och övervakning av FN-konventionen i 
enlighet med artikel 33 i konventionen och 
deltagande av organisationer för 
funktionshindrade vid utformningen och 
genomförandet av dessa arrangemang,

Or. en

Ändringsförslag 1872
Rosa Estaràs Ferragut 

Förslag till förordning
Bilaga IV – Bilaga IV – Allmänna förhandsvillkor – led 4 – kolumn 3 – indrag 1 –
strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– fullständigt införlivande av direktiven 
2004/18/EG och 2004/17/EG,

utgår

Or. es

Ändringsförslag 1873
Rosa Estaràs Ferragut 

Förslag till förordning
Bilaga IV – Allmänna förhandsvillkor – led 4 – kolumn 3 – indrag 1 – strecksats 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

åtgärder för adekvat övervakning av öppna 
förfaranden för tilldelning av avtal och 
tillräcklig information om detta,

– åtgärder för öppna förfaranden för 
tilldelning av avtal och tillräcklig 
information om detta,

Or. es

Ändringsförslag 1874
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga IV – Allmänna förhandsvillkor – led 4 – kolumn 3 – indrag 1 – strecksats 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– en strategi för tillåtande av och 
uppmuntrande till utveckling av 
miljövänlig offentlig upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 1875
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga V – Information och kommunikation om stöd från fonderna– del 1 – punkt 1 –
strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Stödmottagarens namn (endast juridiska 
personer, inga fysiska personer får 
namnges).

– Stödmottagarens namn (endast juridiska 
personer, inga fysiska personer får 
namnges, inbegripet juridiska personer 
som utnyttjar finansieringsinstrument i 
enlighet med artikel 33).

Or. en
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Ändringsförslag 1876
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga V – Information och kommunikation om stöd från fonderna – del 2 – avsnitt 2.1 –
punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da. Åtminstone den procentsats som 
motsvarar EU:s andel av den totala 
finansiering som hänför sig till 
publikationer om ett finansierat projekt 
eller en finansierad åtgärd ska 
offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 1877
Peter Simon

Förslag till förordning
Bilaga V – del 4 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) En årlig uppdatering med de 
informations- och kommunikationsåtgärder 
som ska genomföras.

i) En årlig uppdatering med de 
informations- och kommunikationsåtgärder 
som ska genomföras, i enlighet med de 
planer som fanns vid tidpunkten för 
uppdateringen.

Or. de

Motivering

Formuleringen i bestämmelserna måste förtydligas för att säkerställa att 
kommunikationsåtgärderna organiseras på ett tillräckligt flexibelt sätt för att uppfylla 
oförutsedda kommunikationsbehov.


