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Ändringsförslag 106
Richard Seeber

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Det transnationella samarbetet bör ha 
som syfte att stärka samarbetet genom 
åtgärder som leder till integrerad territoriell 
utveckling med kopplingar till unionens 
prioriteringar inom 
sammanhållningspolitiken.

(6) Det transnationella samarbetet bör ha 
som syfte att stärka samarbetet genom 
åtgärder som leder till integrerad territoriell 
utveckling med kopplingar till unionens 
prioriteringar inom 
sammanhållningspolitiken.
Transnationella områden som står inför 
gemensamma utmaningar när det gäller 
infrastrukturen eller naturen, vilket är 
fallet i alpområdet, bör stödjas vid 
skapandet av makroregioner.

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 107
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det är nödvändigt att fortsätta att ge 
stöd till eller vid behov etablera 
transnationellt och mellanregionalt 
samarbete med tredjeländer som gränsar 
till unionen eftersom detta gynnar de 
regioner i medlemsstaterna som gränsar till 
tredjeländer. Med tanke på detta kommer 
Europeiska regionala utvecklingsfonden att 

(12) Det är nödvändigt att fortsätta att ge 
stöd till eller vid behov etablera 
transnationellt och mellanregionalt 
samarbete med tredjeländer som gränsar 
till unionen eftersom detta gynnar de 
regioner i medlemsstaterna som gränsar till 
tredjeländer. Med tanke på detta kommer 
Europeiska regionala utvecklingsfonden att 
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bidra till de gränsöverskridande 
programmen och havsområdesprogrammen 
som inrättats inom det europeiska 
grannskapsinstrumentet (ENI) enligt 
förordning (EU) nr […]/2012 och 
föranslutningsinstrumentet (IPA) enligt 
förordning (EU) nr […]/2012.

bidra till de gränsöverskridande 
programmen och havsområdesprogrammen 
som inrättats inom det europeiska 
grannskapsinstrumentet (ENI) enligt 
förordning (EU) nr […]/2012 och 
föranslutningsinstrumentet (IPA) enligt 
förordning (EU) nr […]/2012. Om det 
finns en tydlig fördel för ett 
samarbetsprojekt som får stöd till 
mellanregionalt samarbete kan även 
regioner i andra tredjeländer delta.

Or. en

Ändringsförslag 108
Riikka Pakarinen

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Tredjeländer eller territorier som 
har godtagit inbjudan att delta i ett 
samarbetsprogram bör lämpligen delta 
redan på förberedelsestadiet, för vilket 
särskilda förfaranden bör fastställas i 
förordningen. När samarbetsprogrammen 
omfattar de yttersta randområdena och 
tredjeländer bör de deltagande 
medlemsstaterna genom undantag från 
det normala förfarandet samråda med 
respektive tredjeländer innan de lämnar 
in programutkasten till kommissionen. 
För att tredjeländerna ska delta mer 
effektivt och pragmatiskt i 
samarbetsprogrammen bör det även vara 
möjligt att uttrycka godkännanden av 
samarbetsprogrammens innehåll och 
eventuella bidrag från tredjeländer i de 
formellt godkända protokollen från 
samrådsmötena med tredjeländer eller 
från överläggningarna mellan 
organisationer för regionalt samarbete.
När det gäller godkännandeförfarandet 
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för de operativa programmen och med 
hänsyn till principerna om delad 
förvaltning och förenkling bör 
kommissionen godkänna endast de 
centrala delarna av 
samarbetsprogrammen, medan övriga 
delar bör godkännas av den eller de 
medlemsstater som deltar. För att skapa 
rättslig säkerhet och insyn är det 
nödvändigt att införa ett krav på att 
förvaltningsmyndigheten i en deltagande 
medlemsstat, om medlemsstaten beslutar 
att ändra en sådan del av ett 
samarbetsprogram som inte kräver beslut 
från kommissionen, ska anmäla 
ändringen till kommissionen inom 
en månad från det datum då beslutet 
fattades.

Or. en

Ändringsförslag 109
Riikka Pakarinen

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Förvaltningsmyndigheterna bör 
ansvara för alla de funktioner som 
förtecknas i artikel 114 i förordning (EU) 
nr […]/2012 (grundförordningen), 
inklusive förvaltningskontroller för att 
garantera enhetliga krav i hela 
programområdet. När en europeisk 
gruppering för territoriellt samarbete har 
utsetts som förvaltningsmyndighet bör den 
ha befogenhet att genomföra sådana 
granskningar, eftersom alla deltagande 
medlemsstater är företrädda i 
grupperingens organ. Även om ingen 
sådan gruppering har utsetts bör 
förvaltningsmyndigheten få befogenheter 
från de deltagande medlemsstaterna att 
utföra granskningar av hela 

(30) Förvaltningsmyndigheterna bör 
ansvara för alla de funktioner som 
förtecknas i artikel 114 i förordning (EU) 
nr […]/2012 (grundförordningen), 
inklusive förvaltningskontroller för att 
garantera enhetliga krav i hela 
programområdet. När en europeisk 
gruppering för territoriellt samarbete har 
utsetts som förvaltningsmyndighet bör 
sådana granskningar utföras av, eller 
under ansvar av, 
förvaltningsmyndigheten åtminstone för 
de medlemsstater och tredjeländer som 
företräds av ledamöter som deltar i 
grupperingen. Kontrollanterna bör endast 
användas i övriga medlemsstater och 
tredjeländer. Även om ingen sådan 
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programområdet. gruppering har utsetts bör 
förvaltningsmyndigheten få befogenheter 
från de deltagande medlemsstaterna att 
utföra granskningar av hela 
programområdet.

Or. en

Ändringsförslag 110
Riikka Pakarinen

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Med tanke på svårigheterna och 
förseningarna vid inrättandet av genuint 
gemensamma programstrukturer, bör 
tidsramen för att styrka betalningar 
rörande budgetåtaganden under målet 
Europeiskt territoriellt samarbete vara tre 
år efter budgetåtagandeåret.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 111
Riikka Pakarinen

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Det är nödvändigt att förtydliga de 
tillämpliga bestämmelserna för 
ekonomisk förvaltning, 
programplanering, övervakning, 
utvärdering och kontroll med avseende på 
tredjeländers deltagande i transnationella 
och mellanregionala samarbetsprogram. 
Dessa bestämmelser bör fastställas inom 
det relevanta samarbetsprogrammet 
och/eller det relevanta 

utgår
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finansieringsavtalet mellan 
kommissionen, varje tredjeland och den 
medlemsstat som står som värd för 
förvaltningsmyndigheten för det relevanta 
samarbetsprogrammet.

Or. en

Ändringsförslag 112
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När medlemsstaterna lämnar in utkast till 
program för gränsöverskridande samarbete 
kan de begära att ytterligare Nuts 3-
regioner intill regionerna som förtecknas i 
beslutet enligt andra stycket läggs till ett 
visst gränsöverskridande område, och de 
ska också motivera sin begäran.

När medlemsstaterna lämnar in utkast till 
program för gränsöverskridande samarbete 
kan de, i vederbörligen motiverade fall 
och för att trygga sammanhållningen 
mellan gränsöverskridande områden eller 
för att ta hänsyn till den specifika 
situationen på deras öar, begära att 
ytterligare Nuts 3-regioner läggs till de 
regioner som förtecknas i beslutet enligt 
andra stycket. För att underlätta 
gränsöverskridande samarbete längs 
sjögränser för de yttersta randområdena 
och utan att det påverkar bestämmelserna 
i första stycket får kommissionen i det 
beslut som avses i andra stycket på 
begäran av berörda medlemsstater 
inkludera Nuts 3-regioner i yttersta 
randområden längs sjögränser som ligger 
mer än 150 km från varandra bland de 
gränsområden som kan få stöd från de 
tillämpliga anslagen för dessa 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 113
François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Catherine Grèze
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När medlemsstaterna lämnar in utkast till 
program för gränsöverskridande samarbete 
kan de begära att ytterligare Nuts 3-
regioner intill regionerna som förtecknas i 
beslutet enligt andra stycket läggs till ett 
visst gränsöverskridande område, och de 
ska också motivera sin begäran.

När medlemsstaterna lämnar in utkast till 
program för gränsöverskridande samarbete 
kan de, i vederbörligen motiverade fall 
och för att trygga sammanhållningen 
mellan gränsöverskridande områden,
begära att ytterligare Nuts 3-regioner läggs 
till de regioner som förtecknas i beslutet 
enligt andra stycket.

Enligt artikel 174 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt är öar 
i ett och samma havsområde berättigade 
till stöd från dessa program oberoende av 
Nuts-nivå eller avstånd.
För att underlätta gränsöverskridande
samarbete längs sjögränser för de yttersta 
randområdena och utan att det påverkar 
bestämmelserna i första stycket får 
kommissionen i det beslut som avses i 
andra stycket på begäran av berörda 
medlemsstater inkludera Nuts 3-regioner i 
yttersta randområden längs sjögränser 
som ligger mer än 150 km från varandra 
bland de gränsområden som kan få stöd 
från de tillämpliga anslagen för dessa 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 114
Riikka Pakarinen

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4 Artikel 4
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Resurser för europeiskt territoriellt 
samarbete

Resurser för europeiskt territoriellt 
samarbete1

1. Resurserna för målet Europeiskt 
territoriellt samarbete ska uppgå till 3,48 %
av de totala resurserna tillgängliga för 
budgetåtaganden från fonderna för 
perioden 2014–2020 i enlighet med 
artikel 83.1 i förordning (EU) nr .../2012 
[grundförordningen] (dvs. totalt 
11 700 000 004 euro) och ska fördelas 
enligt följande:

1. Resurserna för målet Europeiskt 
territoriellt samarbete ska uppgå till 7 % av 
de totala resurserna tillgängliga för 
budgetåtaganden från fonderna för 
perioden 2014–2020 i enlighet med 
artikel 83.1 i förordning (EU) nr .../2012 
[grundförordningen] (dvs. totalt 
XX XXX XXX XXX2 euro) och ska 
fördelas enligt följande:

a) 73,24 % (dvs. totalt 8 569 000 003 euro) 
för gränsöverskridande samarbete.

a) 74,05 % (dvs. totalt 
X XXX XXX XXX3 euro) för 
gränsöverskridande samarbete.

b) 20,78 % (dvs. totalt 2 431 000 001 euro) 
för transnationellt samarbete.

b) 20,36 % (dvs. totalt 
X XXX XXX XXX4 euro) för 
transnationellt samarbete.

c) 5,98 % (dvs. totalt 700 000 000 euro) 
för mellanregionalt samarbete.

c) 5,59 % (dvs. totalt 
XXX XXX XXX5 euro) för mellanregionalt 
samarbete.

2. Samarbetsprogram som inbegriper de 
yttersta regionerna ska få minst 150 % av 
det stöd från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden som de erhöll under 
perioden 2007–2013. Dessutom ska 
50 000 000 euro från anslaget för 
mellanregionalt samarbete reserveras för 
de yttersta regionernas samarbete. Vad 
gäller tematisk koncentration är artikel 5 b
tillämplig på detta extra anslag.

2. De yttersta regionerna ska för program 
som omfattas av målet för 
Europeiskt territoriellt samarbete tilldelas
minst 150 % av det stöd från 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
som de erhöll för samarbetsprogram under 
perioden 2007−2013. Dessutom ska 
50 000 000 euro från anslaget för 
mellanregionalt samarbete reserveras för 
de yttersta regionernas samarbete. Vad 
gäller tematisk koncentration är artikel 5.1
tillämplig på detta extra anslag.

3. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta ett enda beslut 
med en förteckning över alla 
samarbetsprogram och uppgifter om totalt 
stöd från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden efter program och 2014 
års anslag efter program. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 30.2.

3. Kommissionen ska meddela varje 
medlemsstat dess andel av de totala 
beloppen för sådant gränsöverskridande 
samarbete och transnationellt samarbete 
som avses i punkt 1 a och b, uppdelat per 
år. Befolkningen i de områden som avses i 
artikel 3.1 andra stycket och artikel 3.3 
första stycket ska användas som kriterium 
för den årliga uppdelningen efter
medlemsstat.

Befolkningen i de områden som avses i 
artikel 3.1 tredje stycket och artikel 3.3 
första stycket ska användas som kriterium 

Med utgångspunkt i de meddelade 
beloppen ska varje medlemsstat informera 
kommissionen huruvida och på vilket sätt 
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för den årliga uppdelningen efter 
medlemsstat.

den har utnyttjat den möjlighet till 
överföring som föreskrivs i artikel 4a samt 
om den därav följande fördelningen av 
medel mellan de gränsöverskridande och 
transnationella program som 
medlemsstaten deltar i. Kommissionen ska 
utifrån informationen från 
medlemsstaterna och genom 
genomförandeakter anta ett beslut med en 
förteckning över alla samarbetsprogram 
och ett angett totalbelopp för det totala 
stödet från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden till respektive program. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 30.2.

4. Stödet från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden till de 
gränsöverskridande programmen och 
havsområdesprogrammen inom det 
europeiska grannskapsinstrumentet (ENI) 
och till de gränsöverskridande programmen 
inom föranslutningsinstrumentet (IPA) ska 
fastställas av kommissionen och de berörda 
medlemsstaterna.

4. Bidraget från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden till de 
gränsöverskridande programmen och 
havsområdesprogrammen inom det 
europeiska grannskapsinstrumentet (ENI) 
och till de gränsöverskridande programmen 
inom föranslutningsinstrumentet (IPA) ska 
fastställas av kommissionen och de berörda 
medlemsstaterna. Det bidrag från 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
som fastställts för varje enskild 
medlemsstat får inte omfördelas mellan de 
berörda medlemsstaterna i ett senare 
skede.

5. Stödet från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden till varje enskilt 
gränsöverskridande program och 
havsområdesprogram inom det europeiska 
grannskapsinstrumentet (ENI) och 
föranslutningsinstrumentet (IPA) ska 
beviljas förutsatt att minst motsvarande 
belopp erhålls från ENI och IPA. Denna 
motsvarighet ska ha ett maximibelopp 
enligt det som fastställs i ENI-förordningen 
eller IPA-förordningen.

5. Stödet från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden till varje enskilt 
gränsöverskridande program och 
havsområdesprogram inom det europeiska 
grannskapsinstrumentet (ENI) och 
föranslutningsinstrumentet (IPA) ska 
beviljas förutsatt att minst motsvarande 
belopp erhålls från ENI och IPA. Denna 
motsvarighet ska ha ett maximibelopp 
enligt det som fastställs i ENI-förordningen 
eller IPA-förordningen.

6. De årliga anslag som motsvarar 
Europeiska regionala utvecklingsfondens 
bidrag till programmen inom det 
europeiska grannskapsinstrumentet och 
föranslutningsinstrumentet ska anges i de 
relevanta budgetposterna för dessa 

6. De årliga anslag som motsvarar 
Europeiska regionala utvecklingsfondens 
bidrag till programmen inom det 
europeiska grannskapsinstrumentet och 
föranslutningsinstrumentet ska anges i de 
relevanta budgetposterna för dessa 
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instrument i 2014 års budgetförfarande. instrument i 2014 års budgetförfarande.
7. De årliga anslagen från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden till 
programmen inom det europeiska 
grannskapsinstrumentet (ENI) och 
föranslutningsinstrumentet (IPA), för vilka 
inga program har översänts till 
kommissionen senast den 30 juni inom de 
gränsöverskridande programmen och 
havsområdesprogrammen inom ENI och 
IPA, ska 2015 och 2016 fördelas till de 
interna gränsöverskridande 
samarbetsprogram enligt punkt 1 a som de 
berörda medlemsstaterna deltar i.

7. De årliga anslagen från 
Europeiska regionala utvecklingsfonden till 
programmen inom ENI och IPA, för vilka 
inga program har översänts till 
kommissionen senast den 30 juni inom de 
gränsöverskridande programmen och 
havsområdesprogrammen inom ENI och 
IPA och som inte omfördelats till ett annat 
program som lämnats in inom samma 
kategori program för yttre samarbete, ska 
2015 och 2016 fördelas till de interna 
gränsöverskridande samarbetsprogram 
enligt punkt 1 a som den eller de berörda 
medlemsstaterna deltar i.

 Om det den 30 juni 2017 fortfarande finns 
program inom de gränsöverskridande 
programmen och havsområdesprogrammen 
inom det europeiska 
grannskapsinstrumentet och 
föranslutningsinstrumentet som inte har 
lämnats in till kommissionen, ska hela 
stödet till Europeiska regionala 
utvecklingsfonden som nämns i punkt 4 för 
de återstående åren fram till 2020 fördelas 
till de interna gränsöverskridande 
samarbetsprogram enligt punkt 1 a som de 
berörda medlemsstaterna deltar i.

Om det den 30 juni 2017 fortfarande finns 
program inom de gränsöverskridande 
programmen och havsområdesprogrammen 
inom det europeiska 
grannskapsinstrumentet och 
föranslutningsinstrumentet som inte har 
lämnats in till kommissionen, ska hela det 
stöd från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden som nämns i punkt 4 för 
de återstående åren fram till 2020 och som 
inte omfördelats till ett annat program 
som antagits inom samma kategori 
program för yttre samarbete fördelas till 
de interna gränsöverskridande 
samarbetsprogram enligt punkt 1 a som de 
berörda medlemsstaterna deltar i.

8. De gränsöverskridande program och 
havsområdesprogram enligt punkt 4 som 
har antagits av kommissionen ska avbrytas 
om

8. De gränsöverskridande program och 
havsområdesprogram enligt punkt 4 som 
har antagits av kommissionen ska avbrytas, 
eller så ska anslagen till programmet 
minskas i enlighet med tillämpliga 
bestämmelser och förfaranden, i 
synnerhet om

a) inget av partnerskapsländerna som täcks 
av programmet har undertecknat det 
relevanta finansieringsavtalet inom den 
tidsfrist som fastställs i förordning (EU) 
nr [...]/2012 (ENI-förordningen) eller 
förordning (EU) nr [...]/2012 
(IPA-förordningen),

a) inget av partnerskapsländerna som täcks 
av programmet har undertecknat det 
relevanta finansieringsavtalet inom den 
tidsfrist som fastställs i förordning (EU) 
nr [...]/2012 (ENI-förordningen) eller 
förordning (EU) nr [...]/2012 
(IPA-förordningen),

b) programmet inte kan genomföras på b) programmet inte kan genomföras som 
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grund av att problem uppstår i relationerna 
mellan de deltagande länderna.

planerat på grund av att problem uppstår i 
relationerna mellan de deltagande länderna.

I så fall ska det stöd från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden som nämns i 
punkt 4 motsvarande de årliga betalningar 
som ännu inte har slutförts fördelas till de 
interna gränsöverskridande 
samarbetsprogrammen enligt punkt 1 a 
som den berörda medlemsstaten deltar i, på 
denna medlemsstats begäran.

I så fall ska det stöd från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden som nämns i 
punkt 4 motsvarande de årliga betalningar 
som ännu inte har slutförts, eller de årliga 
betalningar som slutförts och återtagits 
helt eller delvis under samma budgetår 
men som inte omfördelats till något annat 
program i samma kategori program för 
yttre samarbete, fördelas till de interna 
gränsöverskridande samarbetsprogrammen 
enligt punkt 1 a som den berörda 
medlemsstaten deltar i, på denna 
medlemsstats begäran.

8a. Kommissionen ska ge den kommitté 
som inrättats i enlighet med artikel 143 i 
förordning (EU) nr […]/2013 
(grundförordningen) en årlig 
sammanfattning av genomförandet av 
budgeten för de gränsöverskridande 
program och havsområdesprogram inom 
ENI och de gränsöverskridande program 
inom IPA som får bidrag från 
Europeiska regionala utvecklingsfonden i 
enlighet med denna artikel.
__________
1 Budgetbeloppen ska införas när man 
kommit överens om den fleråriga 
budgetramen för 2014–2020 och om 
artikel 84 i grundförordningen.
2 3 4 5 Beloppen fastställs utifrån hur stora 
totala resurser som finns tillgängliga för 
sammanhållningspolitiken under 
perioden 2014–2020.

Or. en

Ändringsförslag 115
Riikka Pakarinen

Förslag till förordning
Artikel 13
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13 Artikel 13
Genomföranderapporter Genomföranderapporter

1. Senast den 30 april 2016 och senast den 
30 april varje efterföljande år till och med 
2022 ska förvaltningsmyndigheten förse 
kommissionen med en årsrapport i enlighet 
med artikel 44.1 i förordning (EU) 
nr .../2012 [grundförordningen]. Den 
rapport som lämnas in 2016 ska täcka 
budgetåren 2014 och 2015 samt perioden 
mellan startdatum för utgifternas 
stödberättigande och den 
31 december 2013.

1. Senast den 31 maj 2016 och senast 
den 31 maj varje efterföljande år till och 
med 2022 ska förvaltningsmyndigheten 
förse kommissionen med en årsrapport i 
enlighet med artikel 44.1 i förordning (EU) 
nr .../2012 [grundförordningen]. Den 
rapport som lämnas in 2016 ska täcka 
budgetåren 2014 och 2015 samt perioden 
mellan startdatum för utgifternas 
stödberättigande och den 
31 december 20131.

1a. För de rapporter som lämnas in 2017 
och 2019 ska den tidsfrist som avses i 
punkt 1 vara den 30 juni.

2. De årliga genomföranderapporterna ska 
innehålla följande information:

2. De årliga genomföranderapporterna ska 
innehålla följande information:

a) Samarbetsprogrammets genomförande i 
enlighet med artikel 44.2 i förordning (EU) 
nr .../2012 [grundförordningen].

a) Samarbetsprogrammets genomförande i 
enlighet med artikel 44.2 i förordning (EU) 
nr .../2012 [grundförordningen].

b) Framsteg i förberedelser och 
genomförande av större projekt och 
gemensamma handlingsplaner.

b) I förekommande fall, framsteg i 
förberedelser och genomförande av större 
projekt och gemensamma handlingsplaner.

3. De årliga genomföranderapporter som 
lämnas in 2017 och 2019 ska innehålla 
uppgifterna i enlighet med artikel 44.3 
respektive 44.4 i förordning (EU) 
nr .../2012 [grundförordningen]., en 
bedömning av dem, uppgifterna enligt 
punkt 2 samt följande:

3. De årliga genomföranderapporter som 
lämnas in 2017 och 2019 ska innehålla 
uppgifterna i enlighet med artikel 44.3 
respektive 44.4 i förordning (EU) 
nr .../2012 [grundförordningen]., en 
bedömning av dem, uppgifterna enligt 
punkt 2 samt uppgifter om de aspekter 
som anges i leden c, f och h nedan och 
får, beroende på samarbetsprogrammens 
innehåll och mål, även innehålla 
uppgifter om följande övriga aspekter:

a) Framsteg i genomförandet av det 
integrerade tillvägagångssättet för 
territoriell utveckling, inbegripet hållbar 
stadsutveckling och lokalt ledda initiativ 
inom det operativa programmet.

a) Framsteg i genomförandet av det 
integrerade tillvägagångssättet för 
territoriell utveckling, inbegripet hållbar 
stadsutveckling och lokalt ledda initiativ 
inom samarbetsprogrammet.

b) Framsteg i genomförandet av åtgärder b) Framsteg i genomförandet av åtgärder 
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för att stärka myndigheternas och 
mottagarnas kapacitet att förvalta och 
utnyttja Europeiska regionala 
utvecklingsfonden.

för att stärka myndigheternas och 
mottagarnas kapacitet att förvalta och 
utnyttja Europeiska regionala 
utvecklingsfonden.

ba) I tillämpliga fall, bidrag till 
makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier.

c) Framsteg i genomförandet av 
utvärderingsplanen och uppföljningen av 
utvärderingsresultaten.

c) Framsteg i genomförandet av 
utvärderingsplanen och uppföljningen av 
utvärderingsresultaten.

d) Särskilda åtgärder som vidtagits för att 
främja jämställdhet och förebygga 
diskriminering, inbegripet tillgänglighet 
för funktionshindrade personer, samt 
åtgärder som vidtagits för att inarbeta 
genusperspektivet i det operativa 
programmet och i insatserna.

d) Särskilda åtgärder som vidtagits för att 
främja jämställdhet och 
icke-diskriminering, särskilt tillgänglighet 
för funktionshindrade personer, samt 
åtgärder som vidtagits för att inarbeta 
genusperspektivet i det operativa 
programmet och i insatserna.

e) Åtgärder för att främja en hållbar 
utveckling.

e) Åtgärder för att främja en hållbar 
utveckling.

f) Resultaten av informations- och 
publicitetsåtgärder som har genomförts 
inom kommunikationsstrategin.

f) Resultaten av informations- och 
publicitetsåtgärder som har genomförts 
inom kommunikationsstrategin.

g) I förekommande fall framsteg i 
genomförandet av åtgärder inom social 
innovation.

g) Framsteg i genomförandet av åtgärder 
inom social innovation.

h) Partnernas deltagande i genomförande, 
övervakning och utvärdering av 
samarbetsprogrammet.

h) Partnernas deltagande i genomförande, 
övervakning och utvärdering av 
samarbetsprogrammet.

4. De årliga genomföranderapporterna och 
den slutliga genomföranderapporten ska 
utarbetas enligt mallar som kommissionen 
har antagit genom genomförandeakter. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det rådgivande förfarandet 
enligt artikel 30.2.

4. De årliga genomföranderapporterna och 
den slutliga genomföranderapporten ska 
utarbetas enligt mallar som kommissionen 
har antagit genom genomförandeakter. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det rådgivande förfarandet 
enligt artikel 143 i förordning (EU) 
nr [...]/2012 [grundförordningen].

______________
1 Om inte annat följer av diskussionerna 
om artikel 101 i grundförordningen.

Or. en



AM\940886SV.doc 15/19 PE514.649v01-00

SV

Ändringsförslag 116
Riikka Pakarinen

Förslag till förordning
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De gemensamma indikatorerna enligt 
bilagan till denna förordning ska användas
där så är relevant i enlighet med 
artikel 24.3 i förordning (EU) nr […]/2012 
(grundförordningen). Basvärdena för 
dem ska sättas till noll och kumulativa 
mål ska fastställas för 2022.

1. De gemensamma utfallsindikatorerna
enligt bilagan till denna förordning, 
programspecifika resultatindikatorer och,
där så är relevant, programspecifika 
utfallsindikatorer ska användas i enlighet 
med artikel 24.3 och artikel 7.2 b ii och iv 
i denna förordning.

För programspecifika utfallsindikatorer ska 
basvärdena sättas till noll och kumulativa 
mål ska fastställas för 2022.

2. För gemensamma och programspecifika 
utfallsindikatorer ska basvärdena sättas till 
noll. Kumulativa kvantifierade målvärden 
för dessa indikatorer ska fastställas 
för 2022.

För programspecifika resultatindikatorer 
ska basvärdena sättas med användning av
senast tillgängliga uppgifter och målen ska 
fastställas för 2022, men de får uttryckas 
kvantitativt eller kvalitativt.

3. För programspecifika resultatindikatorer
som avser investeringsprioriteringar ska 
basvärdena grunda sig på senast 
tillgängliga uppgifter och målen ska 
fastställas för år 2022. Målen får uttryckas 
i kvantitativt eller kvalitativt.

4. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta en delegerad akt i enlighet med 
artikel 29 i syfte att ändra förteckningen 
över gemensamma utfallsindikatorer i 
bilagan till denna förordning, så att 
justeringar kan göras i motiverade fall för 
att se till att utvärderingen av hur 
programgenomförandet framskrider 
utförs effektivt.

Or. en

Ändringsförslag 117
Riikka Pakarinen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utgifter i samband med insatser som 
gäller marknadsföring och 
kapacitetsutbyggnad får uppstå utanför 
programområdets unionsdel förutsatt att 
villkoren enligt punkt 2 a och c uppfylls.

3. Utgifter i samband med insatser som 
gäller tekniskt bistånd eller 
marknadsföring och kapacitetsutbyggnad 
får uppstå utanför programområdets 
unionsdel förutsatt att villkoren enligt 
punkt 2 a och c uppfylls.

Or. en

Ändringsförslag 118
Riikka Pakarinen

Förslag till förordning
Artikel 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förvaltningsmyndigheten för ett 
samarbetsprogram ska utföra de funktioner 
som tillhör förvaltningsmyndigheten och 
den attesterande myndigheten enligt
artiklarna 114 och 115 i förordning (EU) 
nr […]/2012 (grundförordningen).

1. Förvaltningsmyndigheten för ett 
samarbetsprogram ska utföra de funktioner 
som föreskrivs i artikel 114 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
(grundförordningen) utan att det påverkar 
tillämpningen av punkt 4 i denna artikel.

2. Förvaltningsmyndigheten ska efter 
samråd med medlemsstaterna och 
eventuella tredjeländer som deltar i ett 
samarbetsprogram inrätta ett gemensamt 
sekretariat. 

2. Förvaltningsmyndigheten ska efter 
samråd med medlemsstaterna och 
eventuella tredjeländer som deltar i ett 
samarbetsprogram inrätta ett gemensamt 
sekretariat. 

Det gemensamma sekretariatet ska bistå 
förvaltningsmyndigheten och 
övervakningskommittén när de utför sina 
respektive funktioner. Det gemensamma 
sekretariatet ska också tillhandahålla 
information till potentiella stödmottagare 
om samarbetsprogrammens möjligheter 
och bistå stödmottagare vid genomförandet 
av insatserna.

Det gemensamma sekretariatet ska bistå 
förvaltningsmyndigheten och 
övervakningskommittén när de utför sina 
respektive funktioner. Det gemensamma 
sekretariatet ska också tillhandahålla 
information till potentiella stödmottagare 
om samarbetsprogrammens möjligheter 
och bistå stödmottagare vid genomförandet 
av insatserna.

3. Verifieringar enligt artikel 114.4 a i 
förordning (EU) nr […]/2012 (om 
grundförordningen) ska utföras av 
förvaltningsmyndigheten för hela 
programområdet när 

3. Om förvaltningsmyndigheten är en 
europeisk gruppering för territoriellt 
samarbete ska verifieringar enligt 
artikel 114.4 a i förordning (EU) 
nr […]/2012 (om grundförordningen) 
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förvaltningsmyndigheten är en europeisk 
gruppering för territoriellt samarbete.

utföras av, eller under ansvar av,
förvaltningsmyndigheten åtminstone för 
de medlemsstaterna och tredjeländer som 
företräds av ledamöter i grupperingen.

4. Om förvaltningsmyndigheten inte kan
genomföra verifikationer enligt 
artikel 114.4 a i förordning (EU) 
nr […]/2012 (om grundförordningen) i hela 
programområdet ska varje medlemsstat 
eller tredjeland utse det organ eller den 
person som har ansvaret för att genomföra 
sådana verifikationer när det gäller 
stödmottagare inom deras territorium 
(nedan kallade kontrollanter).

4. Om förvaltningsmyndigheten inte 
genomför verifikationer enligt 
artikel 114.4 a i förordning (EU) 
nr […]/2012 (om grundförordningen) i hela 
programområdet, eller om verifikationerna 
inte genomförs av eller under ansvar av 
förvaltningsmyndigheterna för de 
medlemsstater och tredjeländer som 
företräds av ledamöter i grupperingen i 
enlighet med punkt 3, ska varje 
medlemsstat eller tredjeland, när det har 
godtagit inbjudan att delta i 
samarbetsprogrammet, utse det organ eller 
den person som har ansvaret för att 
genomföra sådana verifikationer när det 
gäller stödmottagare inom deras territorium 
(nedan kallade kontrollanter). I samband 
med detta ska förvaltningsmyndigheten 
förvissa sig om att utgifterna från varje 
stödmottagare som deltar i en insats har 
verifierats av en utsedd kontrollant. Varje 
medlemsstat ska se till att utgiften kan 
verifieras inom tre månader från det att 
stödmottagaren lägger fram 
handlingarna.

Dessa kontrollanter ska om möjligt vara 
samma organ som ansvarar för sådana 
verifikationer för de operativa programmen 
inom målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning eller, i fråga om tredjeländer, 
som ansvarar för jämförbara verifikationer 
inom unionens politiska instrument för 
yttre förbindelser.

Dessa kontrollanter kan vara samma organ 
som ansvarar för sådana verifikationer för 
de operativa programmen inom målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning 
eller, i fråga om tredjeländer, som ansvarar 
för jämförbara verifikationer inom 
unionens politiska instrument för yttre 
förbindelser.

Varje medlemsstat eller tredjeland ska 
ansvara för de verifikationer som utförs 
inom dess territorium.

Varje medlemsstat eller tredjeland, när 
man har godtagit inbjudan att delta i 
samarbetsprogrammet, ska ansvara för de 
verifikationer som utförs inom dess 
territorium.

Om verifikationen av att samfinansierade 
varor och tjänster har levererats endast kan 
göras för insatsen som helhet, ska 
verifikationen göras av 

Om verifikationen av att samfinansierade 
varor och tjänster har levererats endast kan 
göras för insatsen som helhet, ska 
verifikationen göras av 
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förvaltningsmyndigheten eller 
kontrollanten i den medlemsstat där den 
samordnande stödmottagaren är belägen.

förvaltningsmyndigheten eller 
kontrollanten i den medlemsstat där den 
samordnande stödmottagaren är belägen.

Or. en

Ändringsförslag 119
Riikka Pakarinen

Förslag till förordning
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Artikel 27 utgår
Återtagande
Genom undantag från artikel 127.1 första 
stycket men utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 127.4 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
(grundförordningen) ska kommissionen 
återta sådana delar av belopp som 
beräknats enligt andra stycket i den 
artikeln i ett samarbetsprogram som inte 
har använts för utbetalning av inledande 
och årlig förhandsfinansiering, 
mellanliggande betalningar eller årliga 
slutbetalningar senast den 31 december 
under det tredje budgetåret efter 
budgetåtagandeåret inom 
samarbetsprogrammet eller för vilket 
ansökan om betalning inte har skickats in 
enligt artikel 126.1 i förordning (EU) 
nr […]/2012 (grundförordningen).

Or. en

Ändringsförslag 120
Riikka Pakarinen

Förslag till förordning
Artikel 29
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Befogenheterna att anta delegerade akter 
ges till kommissionen på de villkor som 
fastställs i denna artikel.

1. Befogenheterna att anta delegerade akter 
ges till kommissionen på de villkor som 
fastställs i denna artikel.

2. Befogenheterna att anta de delegerade 
akter som anges i artikel 17.1 ska ges 
kommissionen tills vidare från och med 
dagen då denna förordning träder i kraft.

2. Befogenheterna att anta de delegerade 
akter som anges i artiklarna 15.4 och 17.1 
ska ges kommissionen tills vidare från och 
med dagen då denna förordning träder i 
kraft.

3. Delegeringen av befogenheter enligt 
artikel 17.1 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet.

3. Delegeringen av befogenheter enligt 
artiklarna 15.4 och 17.1 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

Beslutet om återkallande medför att 
delegeringen av de befogenheter som anges 
i beslutet upphör. Beslutet ska träda i kraft 
dagen efter det att beslutet har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning eller en senare dag som 
anges i beslutet. Beslutet ska inte påverka 
sådana delegerade akter som redan har trätt 
i kraft.

Beslutet om återkallande medför att 
delegeringen av de befogenheter som anges 
i beslutet upphör. Beslutet ska träda i kraft 
dagen efter det att beslutet har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning eller en senare dag som 
anges i beslutet. Beslutet ska inte påverka 
sådana delegerade akter som redan har trätt 
i kraft.

4. När kommissionen antar en delegerad 
akt ska kommissionen samtidigt överlämna 
den till Europaparlamentet och rådet.

4. När kommissionen antar en delegerad 
akt ska kommissionen samtidigt överlämna 
den till Europaparlamentet och rådet.

5. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 17.1 ska träda i kraft endast om det 
inte har inkommit invändningar från 
Europaparlamentet eller rådet inom två 
månader från det att akten anmäldes till 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
Europaparlamentet och rådet innan denna 
period löper ut underrättar kommissionen 
om att de inte kommer att lämna 
invändningar. Perioden ska förlängas med 
två månader på initiativ av 
Europaparlamentet eller rådet.

5. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 17.1 ska träda i kraft endast om det 
inte har inkommit invändningar från 
Europaparlamentet eller rådet inom två 
månader från det att akten anmäldes till 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
Europaparlamentet och rådet innan denna 
period löper ut underrättar kommissionen 
om att de inte kommer att lämna 
invändningar. Perioden ska förlängas med 
två månader på initiativ av 
Europaparlamentet eller rådet.

Or. en


