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Ändringsförslag 389
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 390
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […]/2012 om 
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finansiella bestämmelser för unionens 
årliga budget1 fastställs de allmänna 
principerna för genomförandet av 
unionens årliga budget. Det är därför 
nödvändigt att se till att den förordningen 
stämmer överens med de bestämmelser 
som reglerar denna förordning.
___________
1 EUT L ...

Or. en

Ändringsförslag 391
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 392
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) De yttersta randområdena bör omfattas 
av specifika effektiva åtgärder och erhålla 
tillräcklig ytterligare finansiering som tar 
hänsyn till deras avlägsna belägenhet, 
ökaraktär, sociala och ekonomiska 
strukturella förhållanden, och som 
kompenserar de nackdelar som följer av de 
faktorer som anges i artikel 349 i fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 393
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(9) För varje partnerskapsavtal och varje 
enskilt program bör en medlemsstat 
organisera ett partnerskap med företrädare 
för behöriga regionala, lokala och andra 
myndigheter, näringslivets och 
arbetsmarknadens parter samt andra organ 
som företräder civilsamhället, inklusive 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organ med ansvar för 
jämlikhet och likabehandling samt, i 
förekommande fall, sådana organs, 
myndigheters och organisationers 
”paraplyorganisationer”. Syftet med 
sådana partnerskap är att följa principen 
om flernivåstyre, men också 
subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna och 
särdragen hos medlemsstaternas olika 
rättsliga och institutionella ramar samt att 
säkerställa att berörda parter tar ansvar för 
planerade insatser och att bygga på 
relevanta aktörers erfarenheter och 
sakkunskap. Medlemsstaterna bör 
identifiera de mest representativa 
relevanta partnerna, vilka bör inbegripa 
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institutioner, organisationer och grupper 
som kan påverka utformningen eller 
påverkas av utformningen och 
genomförandet av programmen. 
Medlemsstaterna får också, när så är 
lämpligt, som relevanta partner ange 
”paraplyorganisationer” som är 
föreningar, sammanslutningar eller 
förbund av relevanta regionala och lokala 
myndigheter eller andra organ i enlighet 
med tillämplig nationell lagstiftning och 
praxis. Kommissionen bör ha befogenhet 
att anta en delegerad akt för att föreskriva 
om en uppförandekod för att främja 
medlemsstaternas genomförande av 
partnerskapet och se till att de relevanta
partnerna deltar i utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av partnerskapsavtalen och 
programmen på ett konsekvent sätt. Den 
antagna delegerade akten bör under inga 
förhållanden och inte på något sätt tolkas 
som att den har en retroaktiv verkan eller 
ligga till grund för att fastställa 
oriktigheter som leder till finansiella 
korrigeringar. Den antagna delegerade 
akten bör inte träda i kraft tidigare än den 
dag då den antas efter ikraftträdandet av 
denna förordning. Genom den antagna 
delegerade akten bör medlemsstaterna 
kunna fastställa hur partnerskapet bäst 
kan genomföras i enlighet med sina 
institutionella och rättsliga ramar samt 
nationella och regionala behörighet, 
under förutsättning att målen med akten, 
enligt denna förordning, uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 394
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 11
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Som ett led i sina satsningar på ökad 
ekonomisk, territoriell och social 
sammanhållning bör unionen i alla skeden 
av genomförandet av de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna sträva 
efter att undanröja ojämlikhet och 
garantera jämställdhet genom en 
systematisk integrering av 
jämställdhetsperspektivet i alla skeden av 
programplanerings- och 
genomförandeprocessen och genom 
ytterligare specifika åtgärder i enlighet 
med EU:s strategi för jämställdhet. Under 
genomförandet bör unionen även sträva 
efter att bekämpa diskrimination på grund 
av kön, ras eller etniskt ursprung, religion 
eller övertygelse, funktionshinder, ålder 
eller sexuell läggning enligt artikel 2 i 
fördraget om Europeiska unionen, 
artikel 10 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och 
artikel 21 i stadgan om de grundläggande 
rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 395
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) Målen för de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna bör 
eftersträvas inom ramen för hållbar 
utveckling och unionens arbete för att 
bevara, skydda och förbättra 
miljökvaliteten i enlighet med 
artiklarna 11 och 191.1 i fördraget, med 
hänsyn till principen att den som förorenar 
ska betala. I detta syfte bör 
medlemsstaterna lämna information om 
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unionens budget till det, på ett sätt som 
kommissionen bestämmer i en 
genomförandeakt.

stödet till klimatförändringsmålen i 
enlighet med ambitionen att använda minst 
20 % av unionens budget med hjälp av en 
metod grundad på kategorierna av 
insatser eller åtgärder som kommissionen 
bestämmer i en genomförandeakt.

Or. en

Ändringsförslag 396
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 397
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att maximera GSR-fondernas
bidrag och för att ge programplaneringen i 

(14) För att maximera de europeiska 
struktur- och investeringsfondernas
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medlemsstaterna och regionerna en 
tydligare strategisk riktning bör en 
gemensam strategisk ram antas. Den 
gemensamma strategiska ramen bör 
underlätta den sektorsvisa och territoriella 
samordningen av unionens insatser genom 
GSR-fonderna och med andra relevanta 
politikområden och instrument inom 
unionen.

bidrag och för att ge en strategisk riktlinje
för att underlätta programplaneringen i 
medlemsstaterna och regionerna bör en 
gemensam strategisk ram antas. Den 
gemensamma strategiska ramen bör även
underlätta den sektorsvisa och territoriella 
samordningen av unionens insatser genom 
de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna och med andra 
relevanta politikområden och instrument 
inom unionen i linje med målen i 
fördraget och för unionens strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla, med 
hänsyn till viktiga territoriella 
utmaningar. Den gemensamma 
strategiska ramen bör fastställas i en 
bilaga till denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 398
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) I den gemensamma strategiska ramen 
bör man därför ange sätt att uppnå 
enhetlighet och samstämmighet med 
medlemsstaternas och unionens 
ekonomiska politik, mekanismer för 
samordning mellan GSR-fonderna och 
med unionens andra relevanta 
politikområden och instrument, 
övergripande principer och mål för 
politiken, sätt att ta itu med territoriella 
utmaningar, tänkbara åtgärder med högt 
europeiskt mervärde och principer för 
genomförandet samt prioriteringar för 
samarbete.

(15) I den gemensamma strategiska ramen 
bör man därför ange mekanismer för hur 
de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna kommer att bidra till 
målen för unionens strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla, sätt att ta itu med 
viktiga territoriella utmaningar, åtgärder 
för att använda de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna på ett 
integrerat sätt, övergripande principer och 
mål för politiken, och hur samordningen 
med annan relevant unionspolitik och 
samarbetsverksamhet ska genomföras.

Or. en
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Ändringsförslag 399
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Medlemsstaterna och regionerna 
ställs inför allt större utmaningar som är 
kopplade till globaliseringen, 
miljö- och energifrågor, åldersrelaterade 
problem och demografisk utveckling, 
teknisk omvandling och innovationskrav 
samt social segregering. På grund av 
dessa utmaningars komplicerade karaktär 
och sambanden mellan dem bör de 
lösningar som stöds av de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna vara 
integrerade, sektorsövergripande och 
mångfasetterade. I detta sammanhang 
och för att öka åtgärdernas verkan och 
resurseffektivitet bör de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna kunna 
kombineras med integrerade paket som är 
skräddarsydda för att passa särskilda 
territoriella behov.

Or. en

Ändringsförslag 400
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15b) Kombinationen av en allt mindre 
förvärvsarbetande befolkning och en allt 
större andel pensionärer bland den 
allmänna befolkningen samt problemet 
med en spridd befolkning kommer att 
sätta ytterligare press bland annat på 
medlemsstaternas stödstrukturer för 
utbildning och sociala frågor, och därmed 
även på unionens ekonomiska 
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konkurrenskraft. Anpassningen till 
sådana demografiska förändringar utgör 
en av de viktigaste utmaningarna för 
medlemsstaterna och regionerna under 
kommande år och man bör därför ta stor 
hänsyn till de regioner som påverkas mest 
av demografiska förändringar.

Or. en

Ändringsförslag 401
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(16) På grundval av den gemensamma 
strategiska ramen bör varje medlemsstat 
utarbeta ett partnerskapsavtal enligt 
artikel 5 i denna förordning samt i 
samarbete med sina partner och i dialog 
med kommissionen. Partnerskapsavtalet 
bör omsätta innehållet i den gemensamma 
strategiska ramen till ett nationellt 
sammanhang och innehålla fasta åtaganden 
för hur unionens mål ska uppnås genom de 
europeiska struktur- och 
investeringsfondernas programplanering. 
Partnerskapsavtalet bör innehålla 
åtgärder för anpassning till unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla samt fondspecifika uppdrag i enlighet 
med de fördragsbaserade målen, åtgärder 
för ett effektivt genomförande och 
åtgärder för partnerskapsprincipen och 
en integrerad strategi för territoriell 
utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 402
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(17) Medlemsstaterna bör koncentrera sitt 
stöd så att det bidrar på ett väsentligt vis till 
att unionens mål uppnås, i enlighet med 
särskilda nationella och regionala behov 
för hållbar utveckling. Förhandsvillkor bör 
fastställas, så att de nödvändiga 
ramvillkoren för en effektiv användning av 
unionens stöd är på plats. Förhandsvillkor 
bör tillämpas endast om de har en direkt 
koppling till och inverkan på ett effektivt 
genomförande av de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna. 
Kommissionen bör bedöma 
medlemsstaternas uppgifter om 
uppfyllelsen av förhandsvillkoren i 
samband med sin bedömning av
partnerskapsavtalen och programmen. I de 
fall då ett förhandsvillkor inte uppfylls bör 
kommissionen ha befogenhet att ställa in 
utbetalningarna till programmet, i enlighet 
med de fondspecifika bestämmelserna.

Or. en

Ändringsförslag 403
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) En resultatram bör fastställas för varje 
program, i syfte att övervaka 
måluppfyllelsen för varje program under 
programperioden. Kommissionen bör 
genomföra en resultatöversyn i samarbete 
med medlemsstaterna 2017 och 2019. En
resultatreserv bör avsättas och anslås 
under 2019 i de fall då delmålen i 
resultatramen uppnåtts. Det bör inte 
finnas någon resultatreserv för program 

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

att föreslå ändringar till det relevanta
programmet och om medlemsstaten inte 
svarar tillfredsställande inom tre månader
bör kommissionen kunna helt eller delvis
ställa in mellanliggande betalningar till ett 
program, för att inte unionens budget ska 
användas på ett slösaktigt eller ineffektivt 
sätt. Inställandet bör upphävas så snart 
medlemsstaten vidtar nödvändig åtgärd.

Or. en

Ändringsförslag 404
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Till följd av Europeiska rådets 
slutsatser av den 28 och 29 juni 2012 bör 
medlemsstaternas offentliga utgifter som 
avsatts för samfinansiering av de program 
som de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna finansierar inte 
beaktas när berörd medlemsstats 
underskott beräknas.

Or. en

Ändringsförslag 405
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Genom att skapa en närmare koppling 
mellan sammanhållningspolitiken och 
unionens ekonomiska styrning kan man 
säkerställa att genomslagskraften för 
GSR-fondernas utgifter stöds av en sund 

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

investeringsfondernas utgifter stöds av en 
sund ekonomisk politik och att de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna kan styras om för att 
hantera ekonomiska problem i en 
medlemsstat, om det skulle behövas. 
I fråga om uppfyllandet av villkoren om 
ekonomisk styrning, bör de 
villkorsbestämmelser som följer av 
tillväxt- och stabilitetspakten gälla för 
Sammanhållningsfonden. Denna process 
måste genomföras gradvis och inledas 
med ändringar av partnerskapsavtalet och 
av programmen för att stödja rådets 
rekommendationer om att åtgärda 
makroekonomiska obalanser och sociala 
och ekonomiska problem.

Or. en

Ändringsförslag 406
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att fokusera på unionens strategi 
för smart och hållbar tillväxt för alla bör 
gemensamma inslag fastställas för alla 
program. För att programbestämmelserna 
för GSR-fonderna ska vara enhetliga bör 
förfarandena för antagande och ändring 

(20) De europeiska struktur- och 
investeringsfonderna bör genomföras 
genom program som omfattar 
programplaneringsperioden i enlighet 
med partnerskapsavtalet. Programmen 
bör utformas av medlemsstaterna enligt 
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av programmen samordnas.
Programplaneringen bör syfta till 
överensstämmelse med den gemensamma 
strategiska ramen och partnerskapsavtalet 
samt till samordning mellan 
GSR-fonderna, både dem emellan och 
med andra befintliga finansieringsorgan 
och Europeiska investeringsbanken
(EIB).

öppna förfaranden i överensstämmelse 
med varje medlemsstats institutionella och 
rättsliga ramar. Medlemsstaterna och 
kommissionen bör samarbeta för att se till 
att programbestämmelserna för de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna är enhetliga. 
Eftersom programmens innehåll och 
partnerskapsavtalets innehåll är nära 
sammanlänkade, bör programmen läggas 
fram senast inom tre månader från den 
dag då partnerskapsavtalet lämnas in. En 
längre tidsfrist bör föreskrivas för 
inlämningen av program inom europeiskt 
territoriellt samarbete eftersom dessa 
program omfattar flera olika länder. Man 
måste särskilt skilja mellan de viktigaste 
delarna i partnerskapsavtalet och 
programmen som bör ingå i 
kommissionens beslut och övriga delar 
som inte ingår i kommissionens beslut 
och som kan ändras under 
medlemsstatens ansvar.
Programplaneringen bör syfta till 
överensstämmelse med den gemensamma 
strategiska ramen och partnerskapsavtalet 
samt till samordning mellan de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna och 
med andra befintliga finansieringsorgan 
och, i förekommande fall,
Europeiska investeringsbankens (EIB)
bidrag.

Or. en

Ändringsförslag 407
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) För att optimera mervärdet av 
investeringar som finansieras helt eller 
delvis genom unionens allmänna 
forsknings- och innovationsbudget ska 
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synergieffekter eftersträvas, i synnerhet 
mellan de europeiska struktur- och 
investeringsfondernas verksamhet och 
Horisont 2020, samtidigt som deras skilda 
mål respekteras. De viktigaste 
mekanismerna för att uppnå dessa 
synergier kommer att vara erkännandet 
av förenklade kostnader från 
Horisont 2020 för samma verksamhet och 
stödmottagare samt möjligheten att 
kombinera finansiering från olika 
unionsinstrument, bland annat de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna och Horisont 2020, i 
samma projekt och samtidigt undvika 
dubbelfinansiering. För att stärka de 
nationella och regionala aktörernas 
forsknings- och innovationskapacitet och 
nå målet att ta fram en 
”spetsforskningsstege” i mindre 
utvecklade regioner bör täta synergier 
utvecklas mellan de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna och 
Horisont 2020 på alla relevanta 
prioriterade programområden.

Or. en

Ändringsförslag 408
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Genom fördraget har territoriell 
sammanhållning lagts till målen ekonomisk 
och social sammanhållning, och det är 
därför nödvändigt att ta upp den roll som 
spelas av städer, funktionella geografiska 
områden och subregionala områden med 
särskilda geografiska eller demografiska 
problem. För att bättre ta vara på lokal 
potential är det nödvändigt att stärka och 
underlätta inslaget av lokalt ledd 
utveckling genom att fastställa 

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

gemensamma regler och nära samordning 
för alla europeiska struktur- och 
investeringsfonder. Lokalt ledd utveckling 
bör omfatta lokala behov och möjligheter 
samt relevanta sociokulturella drag. En 
viktig princip är att ge ansvaret för 
genomförandet av lokala 
utvecklingsstrategier till lokala 
aktionsgrupper som representerar 
lokalsamhällets intressen.

Or. en

Ändringsförslag 409
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Detaljerade förfaranden för att 
fastställa det område och den befolkning 
som strategierna omfattar bör fastställas i 
de relevanta programmen i enlighet med 
fondens särskilda bestämmelser. 

Or. en

Ändringsförslag 410
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(22) Finansieringsinstrumenten blir allt 
viktigare eftersom de har en 
hävstångseffekt på de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna, 
eftersom de kombinerar olika slags 
offentliga och privata medel till stöd för 
politiska mål och eftersom de har 
förmågan att garantera en revolverande
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ström av finansiella medel för strategiska 
investeringar till stöd för långsiktiga, 
hållbara investeringar och för att öka 
unionens tillväxtpotential. Möjligheten att 
bevilja bidrag måste alltid finnas kvar och 
de som är involverade i praktiken måste 
ansvara för att man använder den 
finansieringsform som är bäst lämpad för 
regionala behov.

Or. en

Ändringsförslag 411
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(23) Finansieringsinstrument med stöd från 
de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna bör användas för att 
hantera särskilda behov på marknaden och 
särskilt för att hantera 
marknadsmisslyckanden eller situationer
där investeringarna inte når upp till 
optimala nivåer på ett kostnadseffektivt 
sätt, i enlighet med programmens mål, och 
bör inte tränga ut privat finansiering. 
Beslutet att finansiera stödåtgärder via 
finansieringsinstrumenten bör därför fattas 
på grundval av en förhandsbedömning.

Or. en

Ändringsförslag 412
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Finansieringsinstrumenten bör (24) Finansieringsinstrumenten bör 
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utformas och tillämpas på ett sätt som 
uppmuntrar till ett avsevärt engagemang 
från privata investerare och 
finansinstitutioner med en lämplig 
riskfördelning. För att vara tillräckligt 
attraktiva för den privata sektorn behöver 
finansieringsinstrumenten utformas och 
tillämpas flexibelt. 
Förvaltningsmyndigheterna bör därför 
besluta om hur man på lämpligaste sätt 
genomför finansieringsinstrumenten för att 
svara på målregionernas särskilda behov, i 
överensstämmelse med det relevanta 
programmets mål.

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

Or. en

Ändringsförslag 413
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) För att ta hänsyn till 
återbetalningspliktigt stöd som 
tillhandahålls genom finansiella 
instrument och för anpassning till 
marknadspraxis bör de europeiska 
struktur- och investeringsfondernas stöd, 
som ges till slutmottagarna i form av 
investeringar i eget kapital eller därmed 
likställt kapital, lån eller garantier eller 
andra riskdelningsinstrument, omfatta 
samtliga investeringar som görs av de 
slutmottagarna utan åtskillnad av 
momsrelaterade kostnader. Endast i de 
fall när finansiella instrument 
kombineras med bidrag blir det därför 
relevant hur mervärdesskatten beaktas på 
slutmottagarens nivå när utgifternas 
stödberättigande fastställs i samband med 
bidraget.

Or. en
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Ändringsförslag 414
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Medlemsstaterna bör övervaka 
programmen för att granska genomförande 
och måluppfyllelse. 
Övervakningskommittéer bör därför 
inrättas för GSR-fonderna och man bör 
fastställa hur de ska vara sammansatta och 
hur de ska fungera. Gemensamma 
övervakningskommittéer kan inrättas för 
att underlätta samordningen mellan 
GSR-fonderna. För effektivitetens skull 
bör övervakningskommittéerna kunna 
utfärda rekommendationer till 
förvaltningsmyndigheterna om 
programgenomförandet, och de bör även 
övervaka åtgärder som vidtas på grund av 
dessa rekommendationer.

(28) Medlemsstaterna bör övervaka 
programmen för att granska genomförande 
och måluppfyllelse. 
Övervakningskommittéer bör därför 
inrättas för de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna och 
man bör fastställa hur de ska vara 
sammansatta och hur de ska fungera. 
Gemensamma övervakningskommittéer 
kan inrättas för att underlätta samordningen 
mellan de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna. För effektivitetens 
skull bör övervakningskommittéerna kunna 
utfärda rekommendationer till 
förvaltningsmyndigheterna om 
programgenomförandet och om hur 
mottagarnas administrativa börda bör 
minskas, och de bör även övervaka 
åtgärder som vidtas på grund av dessa 
rekommendationer.

Or. en

Ändringsförslag 415
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) För att kommissionen ska kunna 
övervaka framstegen mot unionens mål bör 
medlemsstaterna lämna framstegsrapporter 
om genomförandet av partnerskapsavtalen. 
Utifrån dessa rapporter bör kommissionen 
utarbeta en strategisk 

(31) För att kommissionen ska kunna 
övervaka framstegen mot unionens mål för 
smart och hållbar tillväxt för alla samt för 
att minska skillnaderna bör 
medlemsstaterna lämna framstegsrapporter 
om genomförandet av partnerskapsavtalen. 
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framstegsrapport 2017 och 2019. Utifrån dessa rapporter bör kommissionen 
utarbeta en strategisk 
framstegsrapport 2017 och 2019.

Or. en

Ändringsförslag 416
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(32) Det är nödvändigt att utvärdera 
effektiviteten och effekten av stödet från de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna, för att kunna 
förbättra genomförandekvalitet och 
programutformning, och för att fastställa 
programmens effekter i förhållande dels till 
målen i unionens strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla, dels till BNP, 
regionala och lokala behov, klimatmål
och arbetslöshet samt 
jämställdhetsperspektivet. 
Medlemsstaternas och kommissionens 
respektive ansvar i detta avseende bör 
fastställas.

Or. en

Ändringsförslag 417
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Den myndighet som ansvarar för 
förberedelserna av programmet bör 
upprätta en utvärderingsplan. Under 
programperioden bör 
förvaltningsmyndigheten göra

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

utvärderingar utförs för att bedöma 
programmets effektivitet och effekter. 
Övervakningskommittén och 
kommissionen bör informeras om resultatet 
av utvärderingarna så att 
förvaltningsbesluten underlättas.

Or. en

Ändringsförslag 418
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Efterhandsutvärderingar bör göras för 
att man ska kunna bedöma såväl 
GSR-fondernas verkan och 
resurseffektivitet som deras bidrag till de 
övergripande målen för GSR-fonderna och 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla.

(35) Efterhandsutvärderingar bör göras för 
att man ska kunna bedöma såväl de 
europeiska struktur- och 
investeringsfondernas verkan och 
resurseffektivitet som deras bidrag till de 
övergripande målen för de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna och 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla, i enlighet med relevanta 
mål för flaggskeppsinitiativen, bidragen 
för att hantera regionala och lokala behov 
samt de särskilda krav som fastställts i de 
fondspecifika bestämmelserna. 
Kommissionen bör för varje europeisk 
struktur- och investeringsfond utarbeta en 
sammanfattande rapport med de 
viktigaste slutsatserna från 
utvärderingarna i efterhand.

Or. en

Ändringsförslag 419
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 41
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(41) För att de europeiska struktur- och 
investeringsfondernas insatser ska bli 
effektiva, rättvisa och leda till hållbara 
resultat, bör det finnas bestämmelser som 
garanterar att investeringar i företag och 
infrastruktur har en lång livslängd och 
förhindrar att de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna utnyttjas på ett 
otillbörligt sätt. Man anser att en 
femårsperiod är den period som är lämplig, 
utom när en annan period föreskrivs i 
reglerna för statligt stöd. Man anser även 
att när det rör sig om en insats som 
omfattar investeringar i infrastruktur 
eller produktiva investeringar bör 
bidraget från de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna återbetalas om den
produktiva verksamheten omlokaliseras 
utanför unionen inom tio år från 
slutbetalningen till stödmottagaren. Det är 
lämpligt att från det allmänna kravet på 
varaktighet undanta åtgärder som får stöd 
från ESF och de som inte medför 
produktiva investeringar eller investeringar 
i infrastruktur, om inte kraven finns i 
tillämpliga regler för statligt stöd, samt att 
undanta bidrag till eller från 
finansieringsinstrument.

Or. en

Ändringsförslag 420
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 41a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41a) När kommissionen bedömer större 
produktiva investeringsprojekt bör den få 
all information som krävs för att ta 
ställning till om fondens ekonomiska 
bidrag skulle kunna leda till en betydande 
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förlust av arbetstillfällen på befintliga 
lokaliseringar inom Europeiska unionen, 
i syfte att se till att 
gemenskapsfinansiering inte ger stöd till 
omlokaliseringar inom 
Europeiska unionen.

Or. en

Ändringsförslag 421
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(43) I enlighet med principerna om delad 
förvaltning bör medlemsstaterna på 
lämplig territoriell nivå i 
överensstämmelse med sina 
institutionella, rättsliga och finansiella 
ramverk och i enlighet med denna 
förordning och de fondspecifika 
bestämmelserna, ha huvudansvaret, genom 
sina förvaltnings- och kontrollsystem, för 
att genomföra och kontrollera 
verksamheten inom programmen. 
Förvaltningsmyndighetens roll måste 
fastställas för att förbättra kontrollen över 
urval och genomförande av insatser samt 
förvaltnings- och kontrollsystemens 
funktioner.

Or. en

Ändringsförslag 422
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 423
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 424
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) För att skydda unionens ekonomiska 
intressen bör det finnas tidsbegränsade 

(48) För att skydda unionens ekonomiska 
intressen bör det finnas tidsbegränsade 
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åtgärder som gör det möjligt för den 
delegerade utanordnaren att avbryta 
utbetalningar när det finns tecken som 
tyder på allvarliga brister i förvaltnings-
och kontrollsystemet, bevis på allvarliga 
oriktigheter i samband med en ansökan om 
utbetalning eller underlåtenhet att lämna in 
handlingar för räkenskapsavslutning.

åtgärder som gör det möjligt för den 
delegerade utanordnaren att avbryta 
utbetalningar när det finns tecken som 
tyder på allvarliga brister i förvaltnings-
och kontrollsystemet, bevis på allvarliga 
oriktigheter i samband med en ansökan om 
utbetalning eller underlåtenhet att lämna in 
handlingar för granskning och godtagande 
av räkenskaperna.

Or. en

Ändringsförslag 425
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 48a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48a) Kommissionen, medlemsstaterna 
och regionala myndigheter måste 
garantera rättvis konkurrens mellan 
projekt som finansieras av de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna.

Or. en

Ändringsförslag 426
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) En lämplig ram bör skapas för den
årliga räkenskapsavslutningen för att 
säkerställa att de utgifter som 
samfinansieras av unionens budget under 
varje budgetår används enligt tillämpliga 
regler. Inom denna ram bör de 
ackrediterade organen för varje program 
lämna en förvaltningsförklaring till 
kommissionen, åtföljt av en attesterad 

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

årsredovisning, en sammanfattande rapport 
om kontroller och ett oberoende 
revisionsuttalande med kontrollrapport.

Or. en

Ändringsförslag 427
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 428
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) För att främja de fördragsfästa målen 
om ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning bör målet Investering för 
tillväxt och sysselsättning omfatta alla 
regioner. För att ge ett välavvägt och 
successivt stöd som återspeglar den 
ekonomiska och samhälleliga 
utvecklingsnivån bör medel enligt det 
målet anslås från Eruf och ESF till de 

(54) För att främja de fördragsfästa målen 
om ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning bör målet Investering för 
tillväxt och sysselsättning omfatta alla 
regioner. För att ge ett välavvägt och 
successivt stöd som återspeglar den 
ekonomiska och samhälleliga 
utvecklingsnivån bör medel enligt det 
målet anslås från Eruf och ESF till de 



PE514.636v02-00 28/75 AM\941563SV.doc

SV

mindre utvecklade regionerna, 
övergångsregionerna och de mer 
utvecklade regionerna i förhållande till 
deras bruttonationalprodukt per capita 
jämfört med EU-genomsnittet. För att 
investeringar från strukturfonderna ska 
hålla på lång sikt bör regioner vars BNP 
per capita under perioden 2007–2013 var 
mindre än 75 % av genomsnittet i EU-25 
under referensperioden, men vars BNP per 
capita har ökat till mer än 75 % av 
genomsnittet i EU-27 få minst två 
tredjedelar av det anslag de fick under 
perioden 2007–2013. Medlemsstater vars 
bruttonationalinkomst (BNI) per capita är 
mindre än 90 % av genomsnittet i unionen 
bör få medel från Sammanhållningsfonden 
inom målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning.

mindre utvecklade regionerna, 
övergångsregionerna och de mer 
utvecklade regionerna i förhållande till 
deras bruttonationalprodukt per capita 
jämfört med EU-genomsnittet. För att 
investeringar från strukturfonderna ska 
hålla på lång sikt, för att konsolidera den 
utveckling som uppnåtts och för att 
främja ekonomisk tillväxt och social 
sammanhållning i EU:s regioner bör 
regioner vilkas BNP per capita under 
perioden 2007–2013 var mindre än 75 % 
av genomsnittet i EU-25 under 
referensperioden, men vilkas BNP per 
capita har ökat till mer än 75 % av 
genomsnittet i EU-27 och 
utfasningsregioner under 
perioden 2007−2013 få minst 
två tredjedelar av det anslag de fick under 
perioden 2007–2013. Medlemsstater vars 
bruttonationalinkomst (BNI) per capita är 
mindre än 90 % av genomsnittet i unionen 
bör få medel från Sammanhållningsfonden 
inom målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning. Östater som består av en 
enda region är berättigade till medel från 
Sammanhållningsfonden 2013 och 
yttersta randområden som ingår i 
kategorierna avseende övergångsregioner 
och mer utvecklade regioner bör få 
fondstöd som motsvarar minst 
fyra femtedelar av deras anslag för 
perioden 2007–2013 i enlighet med 
artikel 1.

Or. en

Ändringsförslag 429
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) Objektiva kriterier bör fastställas för 
att avgöra vilka regioner och områden som 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 430
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(57) Det är nödvändigt att fastställa 
gränserna för medlen för målet Investering 
för tillväxt och sysselsättning, liksom att 
sätta upp objektiva kriterier för 
fördelningen av dem till regioner och 
medlemsstater. Eftersom utvecklingen av 
infrastrukturen för transporter, energi samt 
informations- och kommunikationsteknik 
måste påskyndas i unionen inrättas Fonden 
för ett sammanlänkat Europa (FSE). Stöd 
från Sammanhållningsfonden bör tilldelas 
transportinfrastrukturprojekt med 
europeiskt mervärde bland de på förhand 
identifierade program som anges i 
bilaga 1 till förordning (EU) […]/2012 om 
inrättandet av Fonden för ett 
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berörda medlemsstatens förmåga att 
utnyttja medlen. I enlighet med 
huvudmålet att minska fattigdomen är det 
också nödvändigt att ändra inriktning på 
programmet för livsmedelsstöd till de mest 
utsatta människorna, för att främja social 
inkludering och en harmonisk utveckling i 
unionen. En mekanism planeras för att 
överföra medel till detta instrument och se 
till att medlen består av ESF-anslag genom 
en implicit motsvarande minskning av den 
minsta andel av strukturfonderna som ska 
anslås till ESF i varje land.

sammanlänkat Europa som kommer att 
genomföras i varje medlemsstat i enlighet 
med artikel 84.4 i denna förordning. Man 
bör ta hänsyn till nationella anslag enligt 
Sammanhållningsfonden fullt ut till den 
31 december 2016. I enlighet med 
huvudmålet att minska fattigdomen är det 
också nödvändigt att ändra inriktning på 
programmet för livsmedelsstöd till de mest 
utsatta människorna, för att främja social 
inkludering och en harmonisk utveckling i 
unionen. En mekanism planeras för att 
överföra medel till detta instrument och se 
till att medlen består av ESF-anslag genom 
en implicit motsvarande minskning av den 
minsta andel av strukturfonderna som ska 
anslås till ESF i varje land.

Or. en

Ändringsförslag 431
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 432
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 59
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(59) När det gäller fonderna och i syfte att 
ombesörja en lämplig fördelning mellan 
regionkategorier bör medlen inte överföras 
mellan mindre utvecklade regioner, 
övergångsregioner och mer utvecklade 
regioner, utom i vederbörligen motiverade 
undantagsfall, där det gäller att uppfylla ett 
eller flera tematiska mål och som omfattar 
högst 4 procent av anslagen till den 
regionkategorin.

Or. en

Ändringsförslag 433
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(61) Det behövs kompletterande 
bestämmelser för programplanering, 
förvaltning, övervakning och kontroller i 
fråga om operativa program som får stöd 
av fonderna för att öka inriktningen på 
resultat. Framför allt är det nödvändigt 
att ange detaljerade krav på innehållet i de 
operativa programmen. Detta borde göra 
det lättare att lägga fram en 
sammanhängande strategi för att ta itu med 
konstaterade utvecklingsbehov, fastställa 
ramar för resultatbedömning och stödja ett 
effektivt genomförande av fonderna. Som 
allmän princip bör prioriterade områden 
omfatta ett tematiskt mål, en fond och en 
regionkategori. I förekommande fall och 
för att öka effektiviteten hos ett tematiskt 
sammanhängande och integrerat 
tillvägagångssätt får ett prioriterat 
område avse mer än en regionkategori 
samt kombinera en eller flera 
komplementära investeringsprioriteringar 
från Eruf, ESF och 
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Sammanhållningsfonden enligt ett eller 
flera tematiska mål.

Or. en

Ändringsförslag 434
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 61a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(61a) När en medlemsstat utarbetar 
endast ett program per fond, vilket leder 
till att både programmen och 
partnerskapsavtalet utformas på nationell 
nivå, bör särskilda förfaranden fastställas 
för att se till att dokumenten kompletterar 
varandra.

Or. en

Ändringsförslag 435
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 61b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(61b) För att väga medlemsstaternas 
behov av konkreta operativa program med 
tydliga åtaganden mot behovet av 
flexibilitet för att möjliggöra anpassning 
till ändrade omständigheter, bör 
förfaranden fastställas som gör det 
möjligt att ändra vissa icke-väsentliga 
delar av de operativa programmen på 
nationell nivå utan något beslut från 
kommissionen.

Or. en
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Ändringsförslag 436
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 62

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen).

Or. en

Ändringsförslag 437
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 63

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(63) Större projekt står för en stor del av 
unionens utgifter och de är ofta av 
strategisk betydelse för att genomföra 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla. Det är därför berättigat att 
omfattande insatser även i fortsättningen 
måste godkännas av kommissionen i 
enlighet med denna förordning. För 
tydlighetens skull bör därför innehållet i 
större projekt fastställas. Kommissionen 
bör också ha möjlighet att vägra ge stöd till 
större projekt när sådant stöd inte är 
motiverat.

(63) Större projekt står för en stor del av 
unionens utgifter och de är ofta av 
strategisk betydelse för att genomföra 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla. Det är därför berättigat att 
omfattande insatser även i fortsättningen 
måste godkännas av kommissionen i 
enlighet med denna förordning. För 
tydlighetens skull bör därför innehållet i 
större projekt fastställas. Kommissionen 
bör också ha möjlighet att vägra ge stöd till 
större projekt när sådant stöd inte är 
motiverat. Särskilda villkor bör även 
fastställas för genomförandet av insatser 
när det gäller offentlig-privat partnerskap.

Or. en
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Ändringsförslag 438
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 64

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 439
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 65

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(65) Om en utvecklingsstrategi för en stad 
eller ett territorium förutsätter ett integrerat 
tillvägagångssätt eftersom det involverar 
investeringar från mer än ett prioriterat 
område inom ett eller flera operativa 
program, bör åtgärder som får stöd från 

(65) Om en utvecklingsstrategi för en stad 
eller ett territorium förutsätter ett integrerat 
tillvägagångssätt eftersom det involverar 
investeringar från mer än ett prioriterat 
område inom ett eller flera operativa 
program, får åtgärder som får stöd från 
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fonderna genomföras som en integrerad 
territoriell investering inom ett operativt 
program.

fonderna, vilket kan kompletteras med 
ekonomiskt stöd från EJFLU eller EHFF,
genomföras som en integrerad territoriell 
investering inom ett operativt program.

Or. en

Ändringsförslag 440
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 67

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 441
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 70

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(70) Det är viktigt att göra allmänheten 
uppmärksam på vad unionens fonder 
uträttat. Medborgarna har rätt att veta hur 
unionens medel används. Ansvaret för att 
lämpliga uppgifter kommuniceras till 
allmänheten bör vila på 

(70) Det är viktigt att göra allmänheten 
uppmärksam på vad unionens fonder 
uträttat. Medborgarna har rätt att veta hur 
unionens medel används. Ansvaret för att 
lämpliga uppgifter kommuniceras till 
allmänheten bör vila på 
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förvaltningsmyndigheterna och 
stödmottagarna. För att göra 
kommunikationen med den breda 
allmänheten effektivare och stärka 
synergieffekterna mellan 
kommunikationsåtgärder på 
kommissionens initiativ, bör de resurser 
som anslås för kommunikationsåtgärder i 
enlighet med denna förordning också bidra 
till att täcka information om 
Europeiska unionens politiska 
prioriteringar i den mån de berör de 
allmänna målen i denna förordning.

förvaltningsmyndigheterna och 
stödmottagarna samt på unionens 
institutioner och rådgivande organ. För 
att göra kommunikationen med den breda 
allmänheten effektivare och stärka 
synergieffekterna mellan 
kommunikationsåtgärder på 
kommissionens initiativ, bör de 
budgetmedel som anslås för 
kommunikationsåtgärder i enlighet med 
denna förordning också bidra till att öka 
medvetenheten om 
sammanhållningspolitikens mål och dess 
roll som en fråga av verklig betydelse för 
EU:s invånare.

Or. en

Ändringsförslag 442
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 72

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 443
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 73
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 444
Sari Essayah

Förslag till förordning
Skäl 74a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(74a) Insynen i fonderna måste öka för att 
invånarna ska kunna följa hur unionens
fonder används och har använts.

Or. fi

Ändringsförslag 445
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 76

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(76) Attesteringsmyndigheten bör upprätta 
betalningsansökningar och lämna in dem 
till kommissionen. Den bör upprätta 
årsredovisningar, attestera att de är 
fullständiga, exakta och sanningsenliga och 
att de bokförda utgifterna överensstämmer 

(76) Attesteringsmyndigheten bör upprätta 
betalningsansökningar och lämna in dem 
till kommissionen. Den bör upprätta 
räkenskaper, attestera att de är 
fullständiga, exakta och sanningsenliga och 
att de bokförda utgifterna överensstämmer 
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med tillämpliga unionsregler och nationella 
regler. Dess ansvarsområden och 
funktioner bör fastställas.

med tillämpliga unionsregler och nationella 
regler. Dess ansvarsområden och 
funktioner bör fastställas.

Or. en

Ändringsförslag 446
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 77

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(77) Revisionsmyndigheten bör se till att 
revision genomförs av förvaltnings- och 
kontrollsystemen, av ett lämpligt urval 
insatser och av årsredovisningen. Dess 
ansvarsområden och funktioner bör 
fastställas.

(77) Revisionsmyndigheten bör se till att 
revision genomförs av förvaltnings- och 
kontrollsystemen, av ett lämpligt urval 
insatser och av räkenskaperna. Dess 
ansvarsområden och funktioner bör 
fastställas.

Or. en

Ändringsförslag 447
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 78

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(78) I enlighet med artikel 59.3 i 
budgetförordningen och på grund av den 
särskilda organisationen av förvaltnings-
och kontrollsystemen för Eruf, ESF,
Sammanhållningsfonden och EHFF krävs 
särskilda bestämmelser för utnämning och 
återkallande av utnämning av 
förvaltningsmyndigheter och 
attesteringsmyndigheter

Or. en
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Ändringsförslag 448
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 80

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 449
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 81

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(81) För att säkerställa att stödmottagarna 
får stödet så snart som möjligt och för att 
öka säkerheten för kommissionen är det 
lämpligt att kräva att 
betalningsansökningarna endast omfattar 
utgifter för vilka stöd har betalats ut till 
stödmottagarna. Förfinansiering bör därför 

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

ske varje år, så att medlemsstaterna har 
tillräckliga medel. Förfinansieringen bör 
överensstämma med de förfaranden som 
har fastställts i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 450
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 83

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 451
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 84

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(84) Den årliga räkenskapsavslutningen 
bör åtföljas av ett årligt avslutande av 
genomförda insatser (för Eruf, och 
Sammanhållningsfonden och EHFF) och 
utgifter (för ESF). För att minska 
kostnaderna i samband med avslutandet 
av operativa program, minska den 
administrativa bördan för stödmottagarna 
och skapa rättslig förutsebarhet bör det 
årliga avslutandet vara obligatoriskt, för 

utgår
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att på så sätt begränsa den period då 
underlag måste sparas, insatser kan 
revideras och finansiella korrigeringar 
genomföras.

Or. en

Ändringsförslag 452
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 88

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(88) För att komplettera och ändra vissa 
icke-väsentliga delar av denna förordning, 
bör befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen avseende en uppförandekod 
om de mål och kriterier som ska stödja 
genomförandet av partnerskapet, 
antagandet av de delar av den 
gemensamma strategiska ramen som rör 
tänkbara åtgärder med högt europeiskt 
mervärde och principer för 
genomförandet samt prioriteringar för 
samarbete, kompletterande regler om 
tilldelning av resultatreserven,
avgränsningen av de områden och den 
befolkning som omfattas av lokala 
utvecklingsstrategier, detaljerade 
bestämmelser om finansieringsinstrument 
(förhandsbedömning, kombinering av 
stödformer, stödberättigande, typer av 
verksamhet som inte kan få stöd), 
bestämmelser om vissa typer av 
finansieringsinstrument som inrättas på 
nationell, regional, transnationell eller 
gränsöverskridande nivå, bestämmelser om 
finansieringsavtal, överlåtelse och 
förvaltning av tillgångar, rutiner för
förvaltning och kontroll, bestämmelser om 
betalningsansökningar samt införande av 
ett system med kapitalisering av årliga 
delbetalningar, fastställande av 
schablonsatser för vinstdrivande 

(88) För att komplettera och ändra vissa 
icke-väsentliga delar av denna förordning, 
bör befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen avseende en uppförandekod 
med rekommendationer och bästa metoder 
om de mål och kriterier som ska stödja 
genomförandet av partnerskapet, den 
metod som används för att tillhandahålla 
information om stödet för 
klimatförändringsmål, kriterier för 
avgränsningen av de områden och den 
befolkning som omfattas av lokala 
utvecklingsstrategier, detaljerade 
bestämmelser om finansieringsinstrument 
(kombinering av stödformer, 
stödberättigande, typer av verksamhet som 
inte kan få stöd), bestämmelser om vissa 
typer av finansieringsinstrument som 
inrättas på nationell, regional, 
transnationell eller gränsöverskridande 
nivå, bestämmelser om de minimiregler 
som ska införas i finansieringsavtal och 
strategidokument, överlåtelse och 
förvaltning av tillgångar, förvaltning och 
kontroll, bestämmelser om 
betalningsansökningar samt införande av 
ett system med kapitalisering av årliga 
delbetalningar, fastställande av 
schablonsatser och metod för beräkning av 
aktuellt värde av nettoinkomster för 
vinstdrivande verksamhet, fastställande av



PE514.636v02-00 42/75 AM\941563SV.doc

SV

verksamhet, fastställande av schablonsatser 
för indirekta bidragskostnader som bygger 
på befintliga metoder och motsvarande 
satser som tillämpas i unionens program, 
medlemsstaternas ansvar för förfarandet 
för rapportering av oegentligheter och 
återkrav av otillbörligt utbetalda belopp, 
sätt att utbyta information om 
verksamheten, sätt att säkerställa en 
tillfredsställande verifieringskedja, 
villkoren för nationella revisioner,
ackrediteringskrav för 
förvaltningsmyndigheter och 
attesteringsmyndigheter, angivande av 
allmänt godkända databärare samt 
kriterier för att fastställa nivån för 
tillämpliga finansiella korrigeringar. 
Kommissionen bör också ges befogenheter 
att genom genomförandeakter ändra 
bilagorna I och VI, som båda innehåller 
icke-väsentliga delar av denna 
förordning, för att göra de anpassningar 
som kan komma att krävas i framtiden. Det 
är av särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå.

schablonsatser för indirekta 
bidragskostnader som bygger på befintliga 
metoder och motsvarande satser som 
tillämpas i unionens program, metoder för 
genomförande av kostnads-nyttoanalyser 
för större projekt, beslut om förlängning 
av perioden för genomförandet av insatser 
när det gäller offentlig-privata
partnerskap, medlemsstaternas ansvar för 
förfarandet för rapportering av 
oegentligheter och återkrav av otillbörligt 
utbetalda belopp, detaljerade regler för att 
upprätta ett system för att i elektronisk 
form registrera och lagra uppgifter om 
varje verksamhet och sätt att utbyta 
information om verksamheten, kriterier för 
att bedöma myndigheters efterlevnad när 
det gäller intern kontrollmiljö, 
riskhantering, kontrollverksamhet, 
information och kommunikation samt 
övervakningssystem, en tillfredsställande 
verifieringskedja, villkoren för nationella 
revisioner, identifiering av godkända 
databärare, bestämmelser om användning 
av uppgifter som inhämtats under 
revisioner, detaljerade bestämmelser om 
de fall som ska anses utgöra allvarliga 
brister i den mening som avses i 
artikel 136 samt kriterier för att fastställa 
nivån för tillämpliga finansiella 
korrigeringar. Kommissionen bör också 
ges befogenheter att ändra bilaga V för att 
göra de anpassningar som kan komma att
krävas i framtiden. Det är av särskild 
betydelse att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå.

Or. en

Ändringsförslag 453
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 90
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(90) Med hänsyn till samtliga europeiska 
struktur- och investeringsfonder bör 
kommissionen ha befogenhet att genom 
genomförandeakter anta beslut om 
godkännande av partnerskapsavtal, och, 
vid återtagande, beslut om ändring av 
beslut om antagande av program, samt för 
fonderna beslut om fastställande av 
regioner och medlemsstater som uppfyller 
kriterierna för Investering för tillväxt och 
sysselsättning, beslut om årlig fördelning 
av åtagandebemyndiganden till 
medlemsstaterna, beslut om stödet från 
Sammanhållningsfonden för 
transportinfrastrukturprojekt av 
europeiskt mervärde bland de på förhand 
fastställda program som anges i bilaga 1 i 
förordning (EU) […]/2012 om inrättandet 
av Fonden för ett sammanlänkat Europa
som kommer att genomföras i varje 
medlemsstat, beslut om vilket belopp som 
ska överföras från strukturfondernas anslag 
för varje medlemsstat för programmet för 
livsmedelsstöd till utsatta människor, 
beslut om antagande och ändring av 
operativa program, beslut om större 
projekt, beslut om gemensamma 
handlingsplaner, beslut om inställande av 
betalningar och beslut om finansiella 
korrigeringar, beslut om belopp som ska 
belasta fonderna under ett räkenskapsår 
och det årssaldo som ska utbetalas till 
eller inbetalas av medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 454
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 91



PE514.636v02-00 44/75 AM\941563SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(91) För att garantera enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning bör 
genomförandebefogenheterna i fråga om 
metoder för klimatförändringsmål,
standardvillkor för övervakning av 
finansieringsinstrument, enhetliga villkor 
för övervakning och tillhandahållande av 
övervakningsinformation för
finansieringsinstrument, metoder för 
beräkning av nettoinkomster för 
vinstdrivande projekt, ett elektroniskt 
system för datautbyte mellan 
medlemsstaterna och kommissionen, 
mallen för operativa program för fonderna, 
nomenklaturen för insatskategorierna, 
formatet för information om större projekt 
och metoder för genomförande av 
kostnads-nyttoanalyser för större projekt, 
mallen för gemensamma handlingsplaner, 
mallar för årliga och slutliga 
genomföranderapporter, vissa tekniska 
krav på informations- och 
offentlighetsåtgärder och instruktioner för 
dessa, bestämmelser om utbyte av 
information mellan stödmottagare och 
förvaltningsmyndigheter, 
attesteringsmyndigheter, 
revisionsmyndigheter och förmedlande 
organ, mallen för förvaltningsförklaringen, 
mallarna för revisionsstrategin, yttrande 
och årlig kontrollrapport och metoder för 
urvalsmetoden, bestämmelserna för 
användning av uppgifter som inhämtats 
under revisioner samt mallen för 
betalningsansökningar, utövas i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

(91) För att garantera enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning bör 
genomförandebefogenheterna i fråga om 
standardvillkor för övervakning av 
finansieringsinstrument, modeller för 
rapportering om finansieringsinstrument, 
ett elektroniskt system för datautbyte 
mellan medlemsstaterna och 
kommissionen, mallen för operativa 
program för fonderna, nomenklaturen för 
insatskategorierna, formatet för 
information om större projekt, mallen för 
gemensamma handlingsplaner, mallar för 
årliga och slutliga genomföranderapporter, 
vissa tekniska krav på informations- och 
offentlighetsåtgärder och instruktioner för 
dessa, bestämmelser om utbyte av 
information mellan stödmottagare och 
förvaltningsmyndigheter, 
attesteringsmyndigheter, 
revisionsmyndigheter och förmedlande 
organ, mallen för det oberoende 
revisionsorganets rapport och utlåtande 
samt mallen för beskrivningen av 
förvaltnings- och kontrollsystemet, mallen 
för räkenskaperna, mallen för 
förvaltningsförklaringen, mallarna för 
revisionsstrategin, yttrande och årlig 
kontrollrapport och metoder för 
urvalsmetoden samt mallen för 
betalningsansökningar, utövas i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

Or. en
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Ändringsförslag 455
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Skäl 93

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 456
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. strategisk politisk ram: ett eller flera 
dokument på nationell eller regional nivå 
där ett begränsat antal sammanhängande 
prioriteringar som fastställts på grundval 
av bevis och en tidsram för 



PE514.636v02-00 46/75 AM\941563SV.doc

SV

genomförandet och som får innehålla en 
övervakningsmekanism.

Or. en

Ändringsförslag 457
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. strategi för smart specialisering: 
nationella och regionala 
innovationsstrategier där prioriteringar 
fastställs för att skapa konkurrensfördelar 
genom att utveckla och matcha styrkorna 
inom forskning och innovation med 
företagens behov att hantera nya 
möjligheter och marknadsutvecklingen på 
ett samstämt sätt, samtidigt som man 
undviker dubbelarbete och uppsplittring 
av insatser på EU-nivå, och som får ha 
formen av eller ingå i en strategisk 
politisk ram för nationell eller regional 
forskning och innovation.

Or. en

Ändringsförslag 458
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

25. räkenskapsår: i del tre och del fyra
avses perioden 1 juli–30 juni, utom för det 
första räkenskapsåret, som omfattar 
perioden från den första dagen då 
utgifterna är stödberättigande till den 
30 juni 2015, och det sista räkenskapsåret 
som omfattar perioden 1 juli 2022–

25. räkenskapsår: i del tre avses perioden 
1 juli–30 juni, utom för det 
första räkenskapsåret, som omfattar 
perioden från den första dagen då 
utgifterna är stödberättigande till den 
30 juni 2015, och det sista räkenskapsåret 
som omfattar perioden 1 juli 2023–
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30 juni 2023. 30 juni 2024.

Or. en

Ändringsförslag 459
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

26a. relevant förhandsvillkor: en konkret 
och på förhand exakt definierad 
avgörande faktor som är en nödvändig 
förutsättning för och har ett direkt och 
verkligt samband med och en direkt 
inverkan på det faktiska och effektiva 
uppnåendet av det specifika målet för en 
investeringsprioritering eller en 
unionsprioritering.

Or. en

Ändringsförslag 460
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 26b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

26b. Specifikt mål: det resultat till vilket 
en investeringsprioritering eller 
unionsprioritering ska bidra i en specifik 
nationell eller regional kontext genom 
insatser eller åtgärder som genomförs 
inom ramen för en prioritering.

Or. en

Ändringsförslag 461
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. GSR-fonderna ska genom fleråriga 
program tillhandahålla stöd som 
kompletterar nationella, regionala och 
lokala insatser, för att bidra till målen i 
artikel 174 i fördraget.

Or. fr

Ändringsförslag 462
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 9 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Att främja hållbara transporter och få 
bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur.

7. Att främja hållbara transporter och få 
bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur 
samt åtgärda bristande 
gränsöverskridande förbindelser.

Or. en

Ändringsförslag 463
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 9 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Att främja hållbara transporter och få 
bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur.

7. Att främja hållbara transporter samt 
utvecklingen av gemensamma transporter 
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som är rena och koldioxidsnåla och få 
bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur.

Or. fr

Ändringsförslag 464
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 9 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Att främja sysselsättning och 
arbetskraftens rörlighet.

8. Att främja sysselsättning, utbildning och 
arbetskraftens rörlighet inom de 
sysselsättningsområden eller -sektorer där 
detta är nödvändigt.

Or. fr

Ändringsförslag 465
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 9 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Att främja social inkludering och 
bekämpa fattigdom.

9. Att främja social inkludering, investera i 
den sociala ekonomin, bekämpa fattigdom
och arbeta för att alla ska få tillgång till 
hälso- och sjukvård.

Or. fr

Ändringsförslag 466
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 9 – led 11
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Att förbättra den institutionella 
kapaciteten och effektiviteten hos den 
offentliga förvaltningen.

11. Att förbättra den institutionella 
kapaciteten och effektiviteten hos den 
offentliga förvaltningen och 
arrangemangen för att säkerställa 
territoriell kontinuitet i de mest isolerade 
territorierna.

Or. fr

Ändringsförslag 467
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 11 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Sätt att uppnå att programplaneringen 
i GSR-fonderna är enhetlig och 
samstämmig med de landsspecifika 
rekommendationerna i enlighet med 
artikel 121.2 i fördraget och med 
relevanta rådsrekommendationer som 
antagits i enlighet med artikel 148.4 i 
fördraget.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 468
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 för att fastställa de särskilda 
delar av den gemensamma strategiska 
ramen som rör tänkbara åtgärder med 
högt europeiskt mervärde och principer 

utgår
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för genomförandet av varje tematiskt mål 
samt prioriteringar för samarbete.

Or. fr

Ändringsförslag 469
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid större ändringar i unionens strategi 
för smart och hållbar tillväxt för alla ska 
kommissionen se över den gemensamma 
strategiska ramen och vid behov anta 
ändringar till bilaga I genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 142.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 470
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska, i enlighet med de 
fondspecifika bestämmelserna koncentrera 
sitt stöd till de insatser som tillför det 
största mervärdet i förhållande till unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla, och samtidigt tackla de utmaningar 
som identifieras i de landsspecifika 
rekommendationerna enligt artikel 121.2 i 
fördraget och de rådsrekommendationer 
som antagits enligt artikel 148.4 i 
fördraget, samt beakta nationella och 
regionala behov.

Medlemsstaterna ska, i enlighet med de 
fondspecifika bestämmelserna koncentrera 
sitt stöd till de insatser som tillför det 
största mervärdet i förhållande till unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla, och samtidigt uppfylla målen som 
identifieras i artikel 174 i fördraget.

Or. fr
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Ändringsförslag 471
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förhandsvillkoren ska fastställas för 
varje GSR-fond i de fondspecifika 
bestämmelserna.

1. Förhandsvillkoren ska fastställas för 
varje fond som omfattas av de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna i de 
fondspecifika bestämmelserna. Ett 
förhandsvillkor är en förutsättning och 
ska bara tillämpas om det har ett direkt 
samband med och en direkt inverkan på 
den konkreta tillämpningen av de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna.

Or. en

Ändringsförslag 472
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förhandsvillkoren ska fastställas för 
varje GSR-fond i de fondspecifika 
bestämmelserna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 473
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska bedöma om de 
relevanta förhandsvillkoren är uppfyllda.

2. Medlemsstaterna ska, i enlighet med 
artikel 4.4, bedöma om de relevanta 
förhandsvillkor som fastställs i de 
fondspecifika bestämmelserna är 
uppfyllda.

Or. en

Ändringsförslag 474
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska bedöma om de 
relevanta förhandsvillkoren är uppfyllda.

2. Medlemsstaterna ska i 
överensstämmelse med sina respektive 
institutionella och rättsliga ramar och i 
enlighet med inrättande av 
partnerskapsavtalet och programmen 
bedöma om de förhandsvillkor som 
fastställs i respektive fondspecifika regler 
och de allmänna förhandsvillkor som 
anges i avsnitt 2 i bilaga V ska tillämpas 
på de specifika mål som eftersträvas enligt 
programmens prioriteringar och om de 
relevanta förhandsvillkoren är uppfyllda. 
Förhandsvillkor ska tillämpas endast i 
den mån som och förutsatt att 
definitionen i artikel 2 följs med avseende 
på de specifika mål som eftersträvas enligt 
programmets prioriteringar. 
Bedömningen av tillämpligheten ska i 
enlighet med artikel 4.5 stå i proportion 
till det stöd som anslagits. Bedömningen 
av uppfyllandet ska begränsas till de 
kriterier som fastställs i de fondspecifika 
reglerna.

Or. en
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Ändringsförslag 475
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om förhandsvillkoren inte är uppfyllda 
den dag då partnerskapsavtalet lämnas in 
ska medlemsstaterna i partnerskapsavtalet 
sammanfatta de åtgärder som ska vidtas 
på nationell eller regional nivå och ange
en tidsplan för åtgärderna, för att 
säkerställa att villkoren är uppfyllda inom 
två år efter det att partnerskapsavtalen 
antagits, dock senast den 
31 december 2016.

3. Partnerskapsavtalet ska omfatta en 
sammanfattning av bedömningen av om
de relevanta förhandsvillkoren uppfylls på 
nationell nivå samt, i sådana fall där de 
inte är uppfyllda den dag då 
partnerskapsavtalet lämnas in, i 
överensstämmelse med den bedömning 
som avses i punkt 2, de förhandsvillkor 
som inte har uppfyllts, de behöriga 
organen, åtgärder som krävs för att 
uppfylla förhandsvillkoren samt en 
tidsplan för åtgärderna. I varje enskilt 
program ska, i överensstämmelse med de 
fondspecifika reglerna, de relevanta 
förhandsvillkor som inte är uppfyllda 
anges enligt den bedömning som avses i 
punkt 2, den dag då partnerskapsavtalet 
lämnas in. Medlemsstaterna ska uppfylla 
dessa förhandsvillkor senast den 
31 december 2016, och rapportera om att 
villkoren har uppfyllts senast i den årliga 
genomföranderapporten 2017 eller 
framstegsrapporten 2017 i enlighet med 
artikel 44.5.

Or. en

Ändringsförslag 476
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska i detalj ange de 
åtgärder som behövs för att uppfylla 
förhandsvillkoren, samt en tidsplan för 
dessa, i de relevanta programmen.

4. Medlemsstaterna ska i detalj ange de 
åtgärder som ska vidtas inom den 
fastställda tidsramen för att uppfylla 
förhandsvillkoren, samt en tidsplan för 



AM\941563SV.doc 55/75 PE514.636v02-00

SV

dessa, i de relevanta programmen.

Or. en

Ändringsförslag 477
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska i detalj ange de 
åtgärder som behövs för att uppfylla 
förhandsvillkoren, samt en tidsplan för 
dessa, i de relevanta programmen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 478
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska bedöma 
konsekvensen och lämpligheten hos de 
uppgifter den fått från medlemsstaten om 
förhandsvillkorens relevans och om hur 
de relevanta förhandsvillkoren uppfylls i 
samband med sin bedömning av 
partnerskapsavtalen och/eller 
programmen. Vid denna bedömning av 
relevans ska hänsyn tas, i 
överensstämmelse med artikel 4.5, till 
proportionalitetsprincipen i proportion till 
det stöd som har anslagits. Denna 
bedömning av hur villkoren uppfylls ska 
begränsas till de kriterier som anges i de 
fondspecifika bestämmelserna och ska 
tillåta nationella och regionala behöriga 
myndigheter att besluta om specifika och 
lämpliga politiska åtgärder, däribland 
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innehållet i strategier.

Or. en

Ändringsförslag 479
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Vid oenighet mellan kommissionen 
och en medlemsstat om tillämpligheten i 
ett förhandsvillkor för det specifika målet 
med ett programs prioriteringar eller hur 
det uppfylls, ska kommissionen bevisa 
såväl tillämpligheten i enlighet med 
artikel 2 som den bristande uppfyllelsen.

Or. en

Ändringsförslag 480
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska bedöma de uppgifter 
den fått om hur förhandsvillkoren uppfylls 
i samband med sin bedömning av 
partnerskapsavtalen och programmen. 
Den kan, när den antar ett program, besluta 
om att helt eller delvis ställa in de
mellanliggande utbetalningarna till ett
program i väntan på att åtgärderna för att 
uppfylla förhandsvillkoren genomförts på 
ett tillfredsställande sätt. Om åtgärderna för 
att uppfylla förhandsvillkoren inte är 
genomförda när den tidsfrist som anges i 
programmet löper ut ska detta utgöra en 
grund för kommissionen för att ställa in 
betalningarna.

5. Kommissionen ska bedöma 
konsekvensen hos de uppgifter den fått 
beträffande om hur förhandsvillkoren 
uppfylls och deras relevans i samband 
med sin bedömning av partnerskapsavtalet
och programmen. I enlighet med de 
fondspecifika bestämmelserna kan 
kommissionen, när den antar ett program, 
besluta om att helt eller delvis ställa in alla 
eventuella mellanliggande utbetalningar 
till respektive program, i väntan på att 
åtgärderna för att uppfylla förhandsvillkor
som är avgörande för att målet med 
programmet ska uppnås genomförts på ett 
tillfredsställande sätt. Om åtgärderna för att 
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uppfylla förhandsvillkoren inte är 
genomförda när den tidsfrist som anges i 
programmet löper ut ska detta utgöra en 
grund för kommissionen för att ställa in 
betalningarna, i enlighet med de 
fondspecifika bestämmelserna. Beslutet 
om inställda betalningar ska omedelbart 
upphävas när medlemsstaten väl uppfyller 
de förhandsvillkor som är relevanta för 
programmet.

Or. en

Ändringsförslag 481
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska bedöma de uppgifter 
den fått om hur förhandsvillkoren 
uppfylls i samband med sin bedömning av 
partnerskapsavtalen och programmen.
Den kan, när den antar ett program, besluta 
om att helt eller delvis ställa in de 
mellanliggande utbetalningarna till ett 
program i väntan på att åtgärderna för att 
uppfylla förhandsvillkoren genomförts på 
ett tillfredsställande sätt. Om åtgärderna 
för att uppfylla förhandsvillkoren inte är 
genomförda när den tidsfrist som anges i 
programmet löper ut ska detta utgöra en 
grund för kommissionen för att ställa in 
betalningarna.

5. Kommissionen kan, när den antar ett 
program, besluta om att helt eller delvis 
ställa in de mellanliggande utbetalningarna 
till en relevant prioritering inom detta 
program i väntan på att de åtgärder som 
avses i punkt 3 genomförts, om detta är 
nödvändigt för att undvika att i hög grad 
hindra det faktiska och effektiva 
uppfyllandet av de specifika målen för 
den berörda prioriteringen. Om åtgärderna 
för att uppfylla ett relevant förhandsvillkor
som inte har uppfyllts den dag då 
programmet lämnas in inte är genomförda 
när den tidsfrist som anges i punkt 3 löper 
ut ska detta utgöra en grund för 
kommissionen för att ställa in de 
mellanliggande betalningarna till de 
berörda prioriteringarna inom 
programmet. I båda dessa fall ska de 
inställda betalningarna stå i proportion 
till de åtgärder som ska vidtas och de 
medel som riskerar att gå förlorade.

Or. en
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Ändringsförslag 482
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Bestämmelserna i punkt 5 ska inte 
tillämpas om det råder enighet mellan 
kommissionen och medlemsstaten om att 
ett förhandsvillkor inte är relevant eller 
om det faktum att ett relevant 
förhandsvillkor har uppfyllts, vilket 
framgår av godkännandet av programmet 
och partnerskapsavtalet, eller om 
kommissionen inte har framfört sina 
synpunkter inom 60 dagar efter det att 
den rapport som avses i punkt 3 lämnades 
in.

Or. en

Ändringsförslag 483
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Kommissionen ska utan dröjsmål 
häva inställandet av mellanliggande 
utbetalningar till en prioritering om en 
medlemsstat har genomfört åtgärder för 
att uppfylla de förhandsvillkor som är 
relevanta för det programmet och som 
inte var uppfyllda vid tidpunkten för 
kommissionens beslut om inställandet.
Den ska också utan dröjsmål häva 
inställandet om det berörda 
förhandsvillkoret inte längre är relevant 
till följd av en ändring av det program 
som hänför sig till den berörda 
prioriteringen.

Or. en
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Ändringsförslag 484
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Punkterna 1–5 ska inte gälla för 
programmen inom målet 
Europeiskt territoriellt samarbete.

6. Punkterna 1–5 b ska inte gälla för 
programmen inom målet 
Europeiskt territoriellt samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 485
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fem procent av de medel som anslagits till 
varje GSR-fond och medlemsstat, med 
undantag av de medel som anslagits till 
målet Europeiskt territoriellt samarbete, 
till sysselsättningsinitiativet för unga och 
till avdelning V i EHFF-förordningen, ska 
utgöra en resultatreserv som ska anslås i 
enlighet med artikel 20.

Fem procent av de medel som anslagits till 
Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden 
till det mål för Investering för tillväxt och 
sysselsättning som avses i artikel 81.2 a, 
samt till EJFLU och till avdelning V i 
EHFF-förordningen ska utgöra en 
resultatreserv som ska fastslås i 
partnerskapsavtalet och programmen i 
överensstämmelse med ramen i bilaga II 
och anslås till särskilda prioriteringar i 
enlighet med artikel 20.

Följande medel undantas vid beräkning 
av resultatreserven:
a) Medel som anslagits till 
sysselsättningsinitiativet för unga, enligt 
definitionen i det operativa programmet i 
enlighet med artikel 15 iii i 
förordning (EG) (.../2013/) ESF.
b) Medel som anslagits till tekniskt 
bistånd på kommissionens initiativ i 
enlighet med fondspecifika bestämmelser.
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c) Medel som överförts till Fonden för ett 
sammanlänkat Europa från 
Sammanhållningsfonden i enlighet med 
artikel 84.4.
d) Medel som överförts till Fonden för 
europeiskt bistånd till dem som har det 
sämst ställt, i enlighet med artikel 84.5.
e) Medel som anslagits till innovativa 
åtgärder inom området hållbar 
stadsutveckling i enlighet med 
artikel 84.7.

Or. en

Ändringsförslag 486
Erminia Mazzoni, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesca Barracciu, 
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Artikel 20 – 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 prioriteringarna i enlighet med de 
fondspecifika bestämmelserna. 
Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 för att fastsälla kriterier och 
metoder för att avgöra hur omfattande 
finansiella korrigeringar som ska göras.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 487
Andrey Kovatchev

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4
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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 
prioriteringarna i enlighet med de 
fondspecifika bestämmelserna. 
Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 för att fastsälla kriterier och 
metoder för att avgöra hur omfattande 
finansiella korrigeringar som ska göras.

4. Om kommissionen utifrån en granskning 
av den slutliga genomföranderapporten för 
programmet fastställer att man till följd av 
påtagliga brister i genomförandet, som 
kommissionen har tagit upp i ett tidigare 
meddelande i enlighet med artikel 44.7 
efter nära samråd med den berörda 
medlemsstaten, allvarligt misslyckats med 
att uppnå de mål i resultatramen som 
enbart är knutna till ekonomiska 
indikatorer, utfallsindikatorer och viktiga 
genomförandesteg, och medlemsstaten 
har underlåtit att vidta de korrigerande 
åtgärder som krävs, kan kommissionen 
trots bestämmelserna i artikel 77 göra 
finansiella korrigeringar för de berörda 
prioriteringarna i enlighet med de 
fondspecifika bestämmelserna.

När kommissionen tillämpar finansiella 
korrigeringar ska den – med tillbörlig 
respekt för proportionalitetsprincipen – ta 
hänsyn till absorptionsnivån och de 
externa faktorer som bidragit till 
misslyckandet.
Finansiella korrigeringar ska inte 
tillämpas om misslyckandet med att nå 
målen beror på socioekonomiska eller 
miljömässiga faktorer, väsentliga 
ändringar av de ekonomiska eller 
miljömässiga förhållandena i en 
medlemsstat eller på grund av force 
majeure som allvarligt påverkar 
genomförandet av de berörda 
prioriteringarna genom en rimlig 
försening.

Or. en

Ändringsförslag 488
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – stycke 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den berörda medlemsstaten har infört 
euron och får makrofinansiellt stöd från 
unionen i enlighet med rådets 
förordning (EU) nr 407/2010.

a) Den berörda medlemsstaten beviljas ett 
lån från unionen i enlighet med rådets 
förordning (EU) nr 407/2010.

Or. en

Ändringsförslag 489
Michael Theurer

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Stöd till finansieringsinstrument ska 
grunda sig på en förhandsbedömning där 
man fastställt belägg för 
marknadsmisslyckanden eller situationer 
där investeringarna inte når upp till 
optimala nivåer samt den beräknade 
nivån och omfattningen av de offentliga 
investeringsbehoven, inbegripet typer av 
finansieringsinstrument som ska stödjas.
En sådan förhandsbedömning ska 
omfatta följande:
a) En analys av bristfälliga 
marknadsvillkor, situationer där 
investeringarna inte når upp till optimala 
nivåer samt investeringsbehov för 
politikområden och tematiska mål eller 
investeringsprioriteringar som ska 
behandlas för att bidra till att uppnå 
specifika mål som fastställts inom en 
prioritering eller åtgärd och som ska 
stödjas genom finansieringsinstrument. 
Denna analys ska grundas på tillgängliga 
bra exempel på metoder.
b) En bedömning av mervärdet med de 
finansieringsinstrument som övervägs för 
stöd från de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna, samstämmighet 
med andra former av offentliga insatser 
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riktade mot samma marknad, eventuella 
konsekvenser vad gäller statligt stöd, 
proportionaliteten när det gäller den 
planerade insatsen och åtgärder för att 
minimera snedvridning av marknaden.
c) En beräkning av ytterligare offentliga 
och privata medel som eventuellt ska 
anskaffas genom det finansiella 
instrumentet ända ned till den slutliga 
mottagarnivån (förväntad 
hävstångseffekt), inklusive i tillämpliga 
fall en bedömning av behovet av, och 
graden av, fördelaktig ersättning för att 
locka motpartsmedel från privata 
investerare och/eller en beskrivning av de 
mekanismer som ska användas för att 
fastställa behovet.
d) En bedömning av tidigare erfarenheter 
från liknande instrument och 
förhandsbedömningar som genomförts av 
medlemsstaten, samt av hur man kommer 
att dra nytta av dessa erfarenheter i 
fortsättningen. En bedömning av 
omfattningen av den fördelaktiga 
ersättningen, t.ex. ur konkurrenssynpunkt 
eller genom en bedömningsprocess med 
en tillfredsställande grad av oberoende.
e) Den föreslagna investeringsstrategin, 
inbegripet en granskning av olika möjliga 
genomförandebestämmelser i den mening 
som avses i artikel 33, finansiella 
produkter som kommer att erbjudas, 
utsedda slutmottagare och i tillämpliga 
fall planerad kombination med 
bidragsstöd.
(f) Angivelse av förväntade resultat och 
hur finansieringsinstrumentet i fråga 
förväntas bidra till att uppnå de specifika 
målen för den relevanta prioriteringen 
eller åtgärden, inbegripet indikatorer för 
detta bidrag.

Or. en
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Ändringsförslag 490
Michael Theurer

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. När det gäller de finansieringsinstrument 
som avses i artikel 33.1 a och de 
finansiella instrument som avses i 
artikel 33.1 b och som har genomförts i 
enlighet med artikel 33.4 a och b, ska 
mellanliggande utbetalningar tillämpas 
stegvis för programbidrag till 
finansieringsinstrumentet under 
stödberättigandeperioden, i enlighet med 
följande villkor:
a) Den summa av programbidraget som 
betalas ut till finansieringsinstrumentet 
som anges i en ansökan om 
mellanliggande utbetalning som lämnas 
in under den stödberättigandeperiod som 
avses i artikel 55.2 får inte överstiga 
25 procent av den totala 
programbidragssumma som anslagits till 
finansieringsinstrumentet enligt det 
relevanta finansieringsavtalet, 
motsvarande utgifter i den mening som 
avses i artikel 36.1 a, b och d som 
förväntas betalas ut under den 
stödberättigandeperiod som avses i 
artikel 55.2. Ansökningar om 
mellanliggande utbetalningar som lämnas 
in efter den stödberättigandeperiod som 
anges i artikel 55.2 ska innehålla det 
sammanlagda beloppet för 
stödberättigande utgifter i den mening 
som avses i artikel 36.

b) Varje ansökan om mellanliggande 
betalning som avses i led a får omfatta
högst 25 procent av det sammanlagda 
beloppet för den nationella 
samfinansiering som avses i artikel 33.8 
och som förväntas betalas ut till 
finansieringsinstrumentet, eller på 
slutmottagarnivå, för utgifter i den 
mening som avses i artikel 36.1 a, b och d, 
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inom den stödberättigandeperiod som 
anges i artikel 55.2.
c) Efterföljande ansökningar om 
mellanliggande utbetalningar som lämnas 
in under den stödberättigandeperiod som 
avses i artikel 55.2 ska endast lämnas
i) för den andra ansökan om 
mellanliggande utbetalning om minst 
60 procent av den summa som angavs i 
den första ansökan om mellanliggande 
utbetalning har använts som 
stödberättigande utgifter i den mening 
som avses i artikel 36.1 a, b och d,
ii) för den tredje och efterföljande 
ansökningar om mellanliggande
utbetalningar om minst 70 procent av de 
summor som angetts i de tidigare 
ansökningarna om mellanliggande 
utbetalningar har använts som 
stödberättigande utgifter i den mening 
som avses i artikel 36.1 a, b och d.
d) Varje ansökan om mellanliggande 
utbetalning som innehåller utgifter som 
rör finansieringsinstrument ska separat 
ange det totala programbidragsbelopp 
som betalats ut till 
finansieringsinstrumentet och de belopp 
som betalats ut som stödberättigande 
utgifter i den mening som avses i 
artikel 36.1 a, b och d.
Vid avslutandet ska ansökan om 
utbetalning av slutsaldot innehålla 
angivelse av de totala stödberättigande 
utgifterna enligt artikel 36.

Or. en

Ändringsförslag 491
Dimitar Stoyanov

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) När det gäller tillhandahållandet av 
mark eller fastigheter ska värdet intygas av 
en oberoende kvalificerad expert eller ett 
vederbörligen auktoriserat officiellt organ, 
och det får inte överskrida den gräns som 
anges i punkt 3 b.

d) När det gäller tillhandahållandet av 
mark eller fastigheter ska värdet intygas 
genom ett granskningsbart och 
vederbörligt utlåtande sammanställt av en 
oberoende kvalificerad expert eller ett 
auktoriserat officiellt organ, och det får inte 
överskrida den gräns som anges i 
punkt 3 b.

Or. bg

Motivering

Det måste garanteras en strikt efterlevnad av kraven när det gäller urvalet av en oberoende 
och kvalificerad expert eller ett officiellt organ som ska intyga värdet, och urvalsförfarandet 
måste vara så öppet som möjligt för att omintetgöra försök till missbruk. 

Ändringsförslag 492
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Stödberättigande befolkning, regionalt 
välstånd, med beaktande, i förekommande 
fall, av den särskilda situationen i 
regioner med allvarliga och permanenta 
naturbetingade eller demografiska 
nackdelar, sysselsättningsgrad, 
utbildningsnivå och befolkningstäthet, 
nettojusterad inkomst per invånare, 
antalet elever som slutar skolan i förtid, 
skillnader mellan regioner (Nuts 3) och 
demografiskt sårbarhetsindex för mer 
utvecklade regioner.

Or. es

Ändringsförslag 493
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. offentliga eller motsvarande utgifter för 
strukturåtgärder: den offentliga sektorns 
fasta bruttoinvesteringar som rapporteras i 
de stabilitets- och konvergensprogram 
som medlemsstaterna utarbetar i enlighet 
med rådets förordning (EG) 
nr 1466/97[35] för att lägga fram sina 
medelfristiga budgetstrategier.

1. offentliga eller motsvarande utgifter för 
strukturåtgärder: den offentliga sektorns 
fasta bruttoinvesteringar.

Or. en

Ändringsförslag 494
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesca Barracciu, Vincenzo Iovine

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Strukturella offentliga utgifter eller 
liknande utgifter som betalas av 
medlemsstaterna genom samfinansiering 
av program som samfinansieras av 
strukturfonderna ska uteslutas från 
strukturella offentliga utgifter eller 
liknande utgifter, som beaktas inom 
ramen för partnerskapsavtalet om 
kontroll av efterlevnaden av stabilitets-
och tillväxtpakten, eftersom det handlar 
om en skyldighet med direkt koppling till 
respekten för additionalitetsprincipen, 
som är en grundläggande princip för 
sammanhållningspolitiken. Därför ska 
offentliga utgifter som betalas av 
medlemsstaterna genom samfinansiering 
av program som samfinansieras av 
strukturfonderna uteslutas från 
begränsningarna inom stabilitets- och 
tillväxtpakten eftersom det handlar om 
utgifter till stöd för konkurrenskraft, 
tillväxt och sysselsättning.
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Or. it

Ändringsförslag 495
Eleni Theocharous

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) 85 % för de mindre utvecklade 
regionerna i medlemsstater vars 
genomsnittliga BNP per capita för 
perioden 2007–2009 låg under 85 % av 
genomsnittet för EU-27 under samma 
period, samt för de yttersta randområdena,

b) 85 % för de mindre utvecklade 
regionerna i medlemsstater samt för de 
yttersta randområdena, inklusive 
ytterligare finansiering, och för 
medlemsstater med endast en region som 
är berättigad till stöd från 
Sammanhållningsfondens 
övergångsordning den 1 januari 2014,

Or. en

Ändringsförslag 496
Michael Theurer

Förslag till förordning
Artikel 113 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Medlemsstaten får, på eget initiativ, 
utse ett samordnande organ vars ansvar 
är att stå i nära kontakt med och lämna 
information till stödmottagarna och 
engagerade medborgare och att upprätta 
kontakt mellan dem och respektive 
förvaltningsmyndighet.

Or. en

Ändringsförslag 497
Sari Essayah
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Förslag till förordning
Artikel 114 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Uppdatering av den nationella 
gemensamma allmänna webbplatsen för 
unionens olika fonder, för att visa hur
fondens anslag har använts under 
tidigare år och så långt som möjligt hur 
de används under innevarande år, i en 
form som allmänheten förstår.

Or. fi

Ändringsförslag 498
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Artikel 129

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För varje år från 2016 till 2022 ska 
medlemsstaten lämna in de dokument som 
avses i artikel 75.1.

För varje år från 2016 till och med 2025
ska medlemsstaten lämna in de dokument 
som avses i artikel 59.5 i 
budgetförordningen och inom den 
tidsfrist som där anges, nämligen:

Or. en

Ändringsförslag 499
Andrey Kovatchev

Förslag till förordning
Artikel 137 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Om en överenskommelse nås får 
medlemsstaten återanvända berörda 
medel i enlighet med artikel 135.3.

Or. en
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Ändringsförslag 500
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
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 artiklarna ...1 ska överföras på
kommissionen för en treårsperiod från och 
med ....2. Kommissionen ska utarbeta en 
rapport om delegeringen av befogenhet 
senast nio månader före utgången av 
perioden av tre år. Delegeringen av 
befogenheter ska automatiskt förlängas 
till dess att en översyn gjorts av denna 
förordning, om inte Europaparlamentet 
eller rådet motsätter sig en sådan 
förlängning, vilket ska ske senast tre 
månader före utgången av denna period.
______________
1 (insert all the numbers of all the Articles 
where delegated acts are provided for.)
2 OJ: (insert date of entry into force of 
this Regulation.)

Or. en

Ändringsförslag 501
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Artikel 142 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De delegeringar av befogenheter som 
avses i artiklarna 5.3, 12, 20.4, 29.6, 32.1, 
33.3, 33.4, 33.7, 34.3, 35.5, 36.4, 54.1, 58, 
112.2, 114.8, 114.9, 116.1, 117.1, 132.4, 
136.6 och 141 får när som helst återkallas 
av Europaparlamentet eller rådet.

3. De delegeringar av befogenheter som 
avses i artiklarna 20.4, 32.10, 33.4, 34.5, 
36.4, 58 och 136.6 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet.
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Ett beslut om återkallande avslutar 
delegeringen av de befogenheter som anges 
i beslutet. Beslutet får verkan dagen efter 
det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan trätt i kraft.

Ett beslut om återkallelse innebär att
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 502
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Artikel 142 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De delegerade akterna ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 
rådet inom två månader från 
delgivningsdagen har invänt mot den 
delegerade akten eller om både 
Europaparlamentet och rådet före utgången 
av denna period har underrättat 
kommissionen om att de har beslutat att 
inte invända. Denna period ska förlängas 
med två månader om Europaparlamentet 
eller rådet så begär.

5. En delegerad akt som antagits i 
enlighet med artiklarna 20.4, 32.10, 33.4, 
34.5, 36.4, 58 och 136.6 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 
rådet inom två månader från 
delgivningsdagen har invänt mot den 
delegerade akten eller om både 
Europaparlamentet och rådet före utgången 
av denna period har underrättat 
kommissionen om att de har beslutat att 
inte invända. Denna period ska förlängas 
med två månader om Europaparlamentet 
eller rådet så begär.

Or. en

Ändringsförslag 503
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Enhetlighet och samstämmighet med 
unionens ekonomiska styrning

2. Enhetlighet med unionens ekonomiska 
strategi, Europeiska unionens stadga om 
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de grundläggande rättigheterna och den 
sociala politiken

Or. fr

Ändringsförslag 504
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska särskilt prioritera
tillväxtvänliga utgifter, t.ex. utgifter för 
utbildning, forskning, innovation och 
energieffektivitet, utgifter för att underlätta 
små och medelstora företags tillgång till 
finansiering och säkra miljömässig 
hållbarhet och förvaltning av naturresurser 
och klimatåtgärder; medlemsstaterna ska 
också säkra att dessa utgifter är effektiva. 
Vidare ska de se till att behålla eller 
förstärka omfattningen och effektiviteten 
hos arbetsförmedlingar och aktiva
arbetsmarknadspolitiska åtgärder, med
fokus på ungdomsarbetslöshet.

1. Medlemsstaterna ska uppmuntra till
tillväxtvänliga utgifter, t.ex. utgifter för 
utbildning, forskning, innovation och 
energieffektivitet, utgifter för att underlätta 
små och medelstora företags och 
organisationers tillgång till finansiering 
och säkra social och miljömässig 
hållbarhet och förvaltning av naturresurser,
klimatåtgärder samt riktlinjer för 
bekämpning av utestängning och 
diskriminering; medlemsstaterna ska också 
säkra att dessa utgifter är tillräckliga och 
effektiva i enlighet med Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Vidare ska de se till att 
behålla eller förstärka omfattningen och 
effektiviteten i den sociala politiken, hos 
arbetsförmedlingar och
arbetsmarknadspolitiska åtgärder och 
samtidigt främst lägga fokus på 
ungdomsarbetslöshet.

Or. fr

Ändringsförslag 505
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 2 – led 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När medlemsstaterna utarbetar sina 
partnerskapsavtal ska de se till att de 
senaste relevanta landsspecifika 
rekommendationerna som utfärdats av 
rådet på grundval av artiklarna 121.2 och 
148.4 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, beaktas vid 
programplaneringen för GSR-fonderna, i 
enlighet med deras respektive roller och 
skyldigheter. Medlemsstaterna ska också 
ta hänsyn till relevanta 
rådsrekommendationer som bygger på 
stabilitets- och tillväxtpakten och de 
ekonomiska anpassningsprogrammen. I 
enlighet med artikel 14 a i i den här 
förordningen ska varje medlemsstat i 
partnerskapsavtalet beskriva hur olika 
finansieringsflöden på EU-nivå och 
nationell nivå bidrar till arbetet med de 
utmaningar som identifierats i respektive 
landsspecifik rekommendation och med de 
mål som anges i deras nationella 
reformprogram, i nära samarbete med 
behöriga regionala och lokala myndigheter.

2. När medlemsstaterna utarbetar sina 
partnerskapsavtal ska de se till att de 
senaste relevanta landsspecifika 
rekommendationerna som utfärdats av 
rådet på grundval av målen i artikel 174 i 
fördraget. I enlighet med artikel 14 a i i 
den här förordningen ska varje 
medlemsstat i partnerskapsavtalet beskriva 
hur olika finansieringsflöden på EU-nivå 
och nationell nivå bidrar till arbetet med de 
utmaningar som identifierats i respektive 
landsspecifik rekommendation och med de 
mål som anges i deras nationella 
reformprogram, i nära samarbete med 
behöriga regionala och lokala myndigheter.

Or. fr

Ändringsförslag 506
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 5 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Hållbar förvaltning av biologisk 
mångfald och ekosystem bör främjas, 
särskilt i de yttersta randområdena.

Or. fr
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Ändringsförslag 507
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Bilaga 2 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I väl motiverade fall, t.ex. vid en 
betydande förändring av förhållandena 
när det gäller ekonomi, miljö och 
arbetsmarknad i en medlemsstat eller 
region, och utöver ändringar som 
kommer sig av ändrade anslag för en viss 
prioritering, får medlemsstaten föreslå en 
översyn av delmålen och målen i enlighet 
med artikel 26 i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 508
Sari Essayah

Förslag till förordning
Bilaga VI – del 2 – avsnitt 2.1 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaten och 
förvaltningsmyndigheten ska se till att 
information om unionens fondverksamhet 
i en medlemsstat är centralt tillgänglig på 
en enda webbplats på ett öppet sätt, 
inklusive den strategi som ska 
genomföras, handlingsprogrammet, en 
förteckning över projekt samt korta 
beskrivningar över och budgetar för 
verksamheter och projekt, samt länkar till 
mottagarnas information på webbplatser, 
som bör innehålla en tydlig beskrivning 
av det stödberättigade projektet.

Or. fi
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Ändringsförslag 509
Andrey Kovatchev

Förslag till förordning
Bilaga VI – del 2 – avsnitt 2.1 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De europeiska informationscentren samt 
kommissionens representationskontor i 
medlemsstaterna.

b) De europeiska informationscentren samt 
kommissionens representationskontor, och 
Europaparlamentets informationskontor i 
medlemsstaterna och andra relevanta 
informationsnät, om sådana finns.

Or. en

Ändringsförslag 510
Sari Essayah

Förslag till förordning
Bilaga VI – avsnitt 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Informationsåtgärder för stödmottagare och 
potentiella stödmottagare

Informationsåtgärder för stödmottagare och 
potentiella stödmottagare

Or. fi


