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Ändringsförslag 1
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje GSR-fond ska stödja följande 
tematiska mål i enlighet med sitt uppdrag
för att bidra till unionens strategi för smart 
och hållbar tillväxt för alla:

Varje europeisk struktur- och 
investeringsfond ska för att bidra till 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla och de fondspecifika 
uppdragen enligt deras fördragsbaserade 
mål, inbegripet ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning, stödja 
följande tematiska mål:

1. Att stärka forskning, teknisk utveckling 
och innovation.

1. Att stärka forskning, teknisk utveckling 
och innovation.

2. Att öka tillgången till, användningen av 
och kvaliteten på informations- och 
kommunikationsteknik.

2. Att öka tillgången till, användningen av 
och kvaliteten på informations- och 
kommunikationsteknik.

3. Att öka konkurrenskraften hos små och 
medelstora företag, inom jordbruket (för 
EJFLU) samt inom fiske och vattenbruk
(för EHFF).

3. Att öka konkurrenskraften hos små och 
medelstora företag, inom jordbruket (för 
EJFLU) samt inom fiske och vattenbruk
(för EHFF).

4. Att stödja övergången till en 
koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.

4. Att stödja övergången till en 
koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.

5. Att främja anpassning, riskförebyggande 
och riskhantering i samband med 
klimatförändringar.

5. Att främja anpassning, riskförebyggande 
och riskhantering i samband med 
klimatförändringar.

6. Att skydda miljön och främja ett 
effektivt resursutnyttjande.

6. Att bevara och skydda miljön och 
främja ett effektivt resursutnyttjande.

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

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

8. Att främja sysselsättning och 
arbetskraftens rörlighet.

8. Att främja hållbar och kvalitativ
sysselsättning och arbetskraftens rörlighet.

9. Att främja social inkludering och 
bekämpa fattigdom.

9. Att främja social inkludering och 
bekämpa fattigdom och diskriminering.

10. Att investera i utbildning, färdigheter 
och livslångt lärande.

10. Att investera i utbildning,
vidareutbildning och yrkesutbildning för
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färdigheter och livslångt lärande.
11. Att förbättra den institutionella 
kapacitet och effektiviteten hos den 
offentliga förvaltningen.

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

De tematiska målen ska omsättas i 
prioriteringar som är specifika för varje
GSR-fond och de ska fastställas i de 
fondspecifika bestämmelserna.

De tematiska målen ska omsättas i 
prioriteringar som är specifika för varje 
europeisk struktur- och investeringsfond
och de ska fastställas i de fondspecifika 
bestämmelserna.

Or. en

Ändringsförslag 2
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Artikel 11 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Sätt att ta itu med territoriella
utmaningar och åtgärder för att främja en 
integrerad strategi som avspeglar stads-, 
landsbygds-, kust- och fiskeriområdenas 
roll samt de specifika utmaningarna för
regioner med särskilda territoriella drag
som avses i artiklarna 174 och 349 i 
fördraget.

d) Sätten att ta itu med de största
territoriella utmaningarna för stads-, 
landsbygds-, kust- och fiskeriområden, 
regionernas befolkningsmässiga 
utmaningar samt särskilda behov hos 
geografiska områden med sådana 
allvarliga och permanenta, 
naturbetingade eller demografiska 
nackdelar som avses i artikel 174 i 
EUF-fördraget och de specifika 
utmaningarna för de yttersta 
randområdena som avses i artikel 349 i
EUF-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 3
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Artikel 17



AM\942530SV.doc 5/56 PE514.702v03-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förhandsvillkoren ska fastställas för 
varje GSR-fond i de fondspecifika 
bestämmelserna.
2. Medlemsstaterna ska bedöma om de 
relevanta förhandsvillkoren är uppfyllda.

1. Medlemsstaterna ska i enlighet med sina 
institutionella och rättsliga ramar och i 
samband med fastställandet av 
partnerskapsavtalen och programmen 
bedöma om förhandsvillkoren som 
fastställs i de fondspecifika 
bestämmelserna och de allmänna 
förhandsvillkor som fastställs i bilaga V 
är tillämpliga på de särskilda mål som 
ingår i prioriteterna för deras program 
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 ska begränsas till de 
kriterier som anges i de fondspecifika 
bestämmelserna.

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.

2. Partnerskapsavtalet ska innehålla en 
sammanfattning av bedömningen av 
uppfyllandet av de tillämpliga
förhandsvillkoren på nationell eller 
regional nivå och för dem som, i enlighet 
med bedömningen som avses i punkt 2,
inte är uppfyllda den dag då 
partnerskapsavtalet lämnas in, de 
prioriteter som påverkas, de ansvariga 
organen, åtgärder för att uppfylla 
förhandsvillkoren samt en tidsplan för 
åtgärderna. Varje program ska i enlighet 
med de fondspecifika bestämmelserna 
ange de relevanta förhandsvillkor som, i 
enlighet med den bedömning som avses i 
punkt 2, inte är uppfyllda den dag då 
partnerskapsavtalet lämnas in. 
Medlemsstaterna ska uppfylla dessa
förhandsvillkor senast den 
31 december 2016 och lämna in en 
rapport om uppfyllandet av dessa senast i 
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den årliga genomföranderapporten 2017 
eller i framstegsrapporten 2017.

4. Medlemsstaterna ska i detalj ange de 
åtgärder som behövs för att uppfylla 
förhandsvillkoren, samt en tidsplan för 
dessa, i de relevanta programmen.
5. Kommissionen ska bedöma de uppgifter 
den fått om hur förhandsvillkoren uppfylls 
i samband med sin bedömning av 
partnerskapsavtalen och programmen.

3. Kommissionen ska bedöma
konsekvensen och tillförlitligheten hos de 
uppgifter den fått från medlemsstaten om 
hur de relevanta förhandsvillkoren 
uppfylls i samband med sin bedömning av 
partnerskapsavtalen och/eller programmen.

Denna bedömning av uppfyllandet 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 
innehållet i strategier.

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.

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 åtgärderna som 
avses i punkt 3 genomförts på ett 
tillfredsställande sätt, 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 de relevanta
förhandsvillkoren som inte har uppfyllts 
vid det datum som respektive program 
antas 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 
utbetalningarna.

3a. 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. 
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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.

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

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

Or. en

Ändringsförslag 4
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Artikel 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Finansieringsinstrument Finansieringsinstrument

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

1. De europeiska struktur- och 
investeringsfonderna kan användas för att 
stödja finansieringsinstrument inom ett 
program, som även när de är organiserade 
som fondandelsfonder, för att bidra till att 
man uppnår specifika mål inom en 
prioritering.

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

Finansieringsinstrumenten ska genomföras 
för att stödja investeringar som förväntas 
vara finansiellt hållbara och som inte ger 
upphov till tillräcklig finansiering från 
marknadskällor. Vid tillämpningen av 
denna avdelning ska 
förvaltningsmyndigheten, 
fondandelsfonden och de organ som 
genomför finansieringsinstrumentet 
iaktta den tillämpliga 
unionslagstiftningen och nationella 
lagstiftningen, särskilt i fråga om statligt 
stöd och offentlig upphandling.
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Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 med detaljerade bestämmelser 
för förhandsbedömningar av 
finansieringsinstrument, kombinationer 
av stöd till slutmottagarna genom bidrag, 
räntesubventioner, subventioner av 
garantiavgifter och 
finansieringsinstrument, ytterligare 
särskilda bestämmelser om utgifters 
stödberättigande samt bestämmelser om 
vilken typ av verksamhet som inte ska få 
stöd genom finansieringsinstrument.
Observera i samband med översättningen: Denna punkt har blivit artikel 32.3h (ny). 
Ordalydelsen har ändrats.

Or. en

Ändringsförslag 5
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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 
suboptimala investeringssituationer samt 
den beräknade nivån och omfattningen på 
de offentliga investeringsbehoven, 
inbegripet typer av 
finansieringsinstrument som ska stödjas.
En sådan förhandsbedömning ska 
omfatta följande:
a) En analys av marknadsmisslyckanden, 
suboptimala investeringssituationer 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 
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stödjas genom finansieringsinstrument. 
Denna analys ska grundas på tillgängliga 
goda exempel på metoder.
b) En bedömning av mervärdet med de 
finansieringsinstrument som övervägs för 
stöd från de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna, konsekvens med 
andra former av offentliga insatser 
riktade mot samma marknad, eventuella 
konsekvenser vad gäller statligt stöd, 
proportionaliteten när det gäller den 
planerade insatsen och åtgärder för att 
minimera marknadssnedvridning.
c) En uppskattning av de ytterligare 
offentliga och privata medel som kan 
anskaffas genom 
finansieringsinstrumentet ned till 
slutmottagarnivå (förväntad 
hävstångseffekt), om så är relevant 
inklusive en bedömning av behovet av och 
nivån på fördelaktiga ersättningar för att 
attrahera motpartsmedel från privata 
källor och/eller en beskrivning av de 
mekanismer som ska användas för att 
fastställa behovet och omfattningen av 
sådan fördelaktig ersättning, till exempel 
ett konkurrenskraftigt eller tillräckligt 
oberoende bedömningsförfarande.
d) En bedömning av gjorda erfarenheter 
från liknande instrument och 
förhandsbedömningar som genomförts av 
medlemsstaterna tidigare samt hur man 
kommer att dra nytta av dessa 
erfarenheter i fortsättningen.
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, planerad 
kombination med bidragsstöd, i 
tillämpliga fall.
f) Angivelse av förväntade resultat och 
hur finansieringsinstrumentet i fråga 
förväntas bidra till att uppnå de specifika 
målen för den relevanta prioriteringen 
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eller åtgärden, inbegripet indikatorer för 
detta bidrag.

g) Bestämmelser som vid behov möjliggör 
översyn och uppdatering av 
förhandsbedömningen i samband med 
genomförandet av 
finansieringsinstrument som har 
genomförts på grundval av en sådan 
bedömning, om förvaltningsmyndigheten 
under genomförandefasen anser att 
förhandsbedömningen eventuellt inte 
längre korrekt speglar de marknadsvillkor 
som råder vid tidpunkten för 
genomförandet.

Or. en

Ändringsförslag 6
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Förhandsbedömningen kan 
genomföras i etapper. Den ska under alla 
omständigheter slutföras innan 
förvaltningsmyndigheten beslutar att 
lämna programbidrag till ett 
finansieringsinstrument.
Sammanfattningen av resultaten och 
slutsatserna från förhandsbedömningar 
avseende finansieringsinstrument ska 
offentliggöras inom tre månader från det 
att de slutförts.
Förhandsbedömningen ska lämnas in till 
övervakningskommittén i 
informationssyfte i enlighet med de 
fondspecifika bestämmelserna.

Or. en
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Ändringsförslag 7
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Slutmottagare som får stöd genom 
finansieringsinstrument kan också få 
bidrag eller annat stöd från ett program 
eller från ett annat instrument som stöds 
genom unionens budget. I sådana fall 
måste finansiering av olika ursprung 
bokföras separat.

utgår

Observera i samband med översättningen: Denna punkt har blivit artikel 32.3c (ny). 
Ordalydelsen har ändrats.

Or. en

Ändringsförslag 8
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Observera i samband med översättningen: Denna punkt har blivit artikel 32.3e (ny). Några 
ändringar har gjorts (tillägg av ”landsbygdsutveckling” och ändring av ”artikel 59” till 
”artikel 59.1”).
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Or. en

Ändringsförslag 9
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I de fall där finansieringsinstrument 
stöder finansiering av företag, inklusive 
små och medelstora sådana, ska stödet 
inriktas på inrättande av nya företag, 
kapital i inledningsskedet, dvs. 
såddkapital och startkapital, 
expansionskapital, kapital för att stärka 
ett företags allmänna aktiviteter eller 
genomförande av nya projekt, etablering 
på nya marknader eller nya projekt inom 
befintliga företag. Detta ska inte påverka 
tillämpliga EU-bestämmelser om statligt 
stöd och göras i enlighet med de 
fondspecifika bestämmelserna. Stödet får 
omfatta investeringar i både materiella 
och immateriella tillgångar samt 
rörelsekapital inom gränserna för 
tillämpliga EU-bestämmelser om statligt 
stöd och i syfte att stimulera den privata 
sektorn att bidra med finansiering till 
företag. Det får även omfatta kostnader 
för överföring av äganderätt i företag 
under förutsättning att sådan överföring 
sker mellan oberoende investerare.

Or. en

Ändringsförslag 10
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Finansieringsinstrumenten får 
kombineras med bidrag, 
räntesubventioner och subventioner av 
garantiavgifter. Om stöd från de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna tillhandahålls 
genom finansieringsinstrument och 
kombineras i en enda insats med andra 
former av stöd med direkt koppling till 
finansieringsinstrument som riktar sig 
mot samma slutmottagare, inbegripet 
tekniskt stöd, räntesubventioner och 
subventioner av garantiavgifter, ska de 
bestämmelser som är tillämpliga på 
finansieringsinstrument gälla för samtliga 
stödformer inom ramen för insatsen i 
fråga. I sådana fall ska tillämpliga
EU-bestämmelser om statligt stöd iakttas, 
och varje stödform ska bokföras separat.

Or. en

Ändringsförslag 11
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. Slutmottagare som får stöd genom ett 
finansieringsinstrument inom en 
europeisk struktur- och investeringsfond 
kan också få bidrag eller annat stöd från 
en annan europeisk struktur- och 
investeringsfond eller ett program eller 
från ett annat instrument som stöds 
genom unionens budget i enlighet med 
tillämpliga EU-bestämmelser om statligt 
stöd. I detta fall ska varje stödform 
bokföras separat och stödet från 
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instrumentet inom den europeiska 
struktur- och investeringsfonden ska vara 
en del av en verksamhet med 
stödberättigande utgifter som är separata 
från andra källor till stöd.

Or. en

Ändringsförslag 12
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3d. Kombinationer av stöd från bidrag 
och finansieringsinstrument enligt 
punkterna 5 och 6 får omfatta samma 
utgiftspost förutsatt att den sammanlagda 
summan av alla stödformer inte överstiger 
det totala beloppet för utgiftsposten i 
fråga. Alla tillämpliga EU-bestämmelser 
om statligt stöd ska följas. Bidrag får inte 
användas för att återbetala stöd från 
finansieringsinstrument. 
Finansieringsinstrument får inte 
användas för att förhandsfinansiera 
bidrag.

Or. en

Ändringsförslag 13
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3e. Naturabidrag är inte stödberättigande 
utgifter när det gäller 
finansieringsinstrumenten, utom mark 
och fastigheter när det gäller 
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investeringar för att stödja 
landsbygdsutveckling, stadsutveckling 
eller stadsförnyelse, där mark och 
fastigheter ingår i investeringen. Sådana 
bidrag i form av mark eller fastigheter ska 
vara stödberättigande om villkoren i 
artikel 59.1 är uppfyllda.

Or. en

Ändringsförslag 14
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3f (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3f. Mervärdesskatt ska inte utgöra en 
stödberättigande utgift för en verksamhet, 
förutom i de fall då mervärdesskatten inte 
är återbetalningsbar enligt nationell 
lagstiftning. Mervärdesskatt vad gäller 
investeringar som görs av slutmottagare 
ska inte inkluderas vid fastställandet av 
stödberättigande för utgifter inom 
finansieringsinstrumentet. Då 
finansieringsinstrument kombineras med 
bidrag i enlighet med punkterna 5 och 6 
ska bestämmelserna i artikel 59.3 vara 
tillämpliga på bidraget.

Or. en

Ändringsförslag 15
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3g (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3g. När det gäller tillämpningen av denna 
artikel ska de tillämpliga reglerna om 
statligt stöd vara de som är i kraft vid den 
tidpunkt då förvaltningsmyndigheten eller 
fondandelsfonden genom ett avtal tilldelar 
ett finansieringsinstrument 
programbidrag, eller då 
finansieringsinstrumentet genom ett avtal 
tilldelar slutmottagare programbidrag.

Or. en

Ändringsförslag 16
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3h (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3h. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 med ytterligare särskilda 
bestämmelser om förvärv av mark och om 
kombinationer av tekniskt stöd och 
finansieringsinstrument.

Or. en

Ändringsförslag 17
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genomförande av finansieringsinstrument Genomförande av finansieringsinstrument

1. När förvaltningsmyndigheterna 
genomför artikel 32 kan de föreskriva om 
ett ekonomiskt bidrag till följande 

1. När förvaltningsmyndigheterna 
genomför artikel 32 kan de föreskriva om 
ett ekonomiskt bidrag till följande 
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finansieringsinstrument: finansieringsinstrument:
a) Finansieringsinstrument som inrättats på 
unionsnivå och som förvaltas direkt eller 
indirekt av kommissionen.

a) Finansieringsinstrument som inrättats på 
unionsnivå och som förvaltas direkt eller 
indirekt av kommissionen.

b) Finansieringsinstrument som inrättats på 
nationell, regional, transnationell eller 
gränsöverskridande nivå och som förvaltas 
av förvaltningsmyndigheten eller på dess 
ansvar.

b) Finansieringsinstrument som inrättats på 
nationell, regional, transnationell eller 
gränsöverskridande nivå och som förvaltas 
av förvaltningsmyndigheten eller på dess 
ansvar.

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

2. Bidrag från de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna till 
finansieringsinstrument enligt punkt 1 a 
ska bokföras på separata konton och 
användas, i enlighet med målen för 
respektive europeisk struktur- och 
investeringsfond, för att stödja åtgärder 
och slutmottagare i överensstämmelse med 
det eller de program som beviljat bidragen.
Bidrag till sådana 
finansieringsinstrument omfattas av 
bestämmelserna i denna förordning om 
inte undantag uttryckligen medges. Detta 
påverkar inte bestämmelserna om 
inrättande och funktion av 
finansieringsinstrument enligt 
budgetförordningen, om de inte strider 
mot bestämmelserna i 
strukturfondsförordningen. I sådana fall 
ska de senare bestämmelserna ha 
företräde.

3. För finansieringsinstrument enligt 
punkt 1 b kan förvaltningsmyndigheten 
föreskriva om ekonomiska bidrag till 
följande finansieringsinstrument:

3. För finansieringsinstrument enligt 
punkt 1 b kan förvaltningsmyndigheten 
föreskriva om ekonomiska bidrag till 
följande finansieringsinstrument:

a) Finansieringsinstrument som 
överensstämmer med standardvillkor som 
kommissionen fastställt genom 
genomförandeakter som antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 143.3.

a) Finansieringsinstrument som 
överensstämmer med standardvillkor som 
kommissionen fastställt genom 
genomförandeakter som antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 143.3.

b) Befintliga eller nyinrättade 
finansieringsinstrument som är särskilt 
utformade för att uppnå det avsedda syftet 
och som överensstämmer med tillämpliga 
unionsregler och nationella regler.

b) Befintliga eller nyinrättade 
finansieringsinstrument som är särskilt 
utformade för att uppnå de specifika mål 
som anges i den berörda prioriteringen.
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Kommissionen ska anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 142 om specifika 
bestämmelser för vissa typer av 
finansieringsinstrument som avses 
under b, samt för vissa produkter som kan 
tillhandahållas genom sådana instrument.
4. När förvaltningsmyndigheten stöder de 
finansieringsinstrument som avses i 
punkt 1 b får den göra något av följande:

4. När förvaltningsmyndigheten stöder de 
finansieringsinstrument som avses i 
punkt 1 b får den göra något av följande:

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

a) Investera i kapital hos befintliga eller 
nyinrättade juridiska personer, även sådana 
som finansieras genom andra europeiska 
struktur- och investeringsfonder, som är 
inrättade för att genomföra 
finansieringsinstrument i enlighet med 
målen för respektive europeisk struktur-
och investeringsfond och som kommer att 
utföra uppgifter i samband med 
genomförandet; stödet till sådana enheter
ska begränsas till de belopp som är 
nödvändiga för att genomföra nya
investeringar i enlighet med artikel 32 och
målen i denna förordning, eller

b) Delegera uppgifterna i samband med 
genomförandet till

b) Delegera uppgifterna i samband med 
genomförandet till

i) Europeiska investeringsbanken, i) Europeiska investeringsbanken,

ii) internationella finansinstitut där en 
medlemsstat är aktieägare eller 
finansinstitut som etablerats i en 
medlemsstat med målet att främja 
allmänintresset under en myndighets 
kontroll, vilka valts ut i enlighet med 
tillämpliga unionsregler och nationella 
regler,

ii) internationella finansinstitut där en 
medlemsstat är aktieägare eller 
finansinstitut som etablerats i en 
medlemsstat med målet att främja 
allmänintresset under en myndighets 
kontroll,

iii) ett privaträttsligt eller offentligrättsligt 
organ som valts ut enligt tillämpliga 
unionsregler och nationella regler.

iii) ett privaträttsligt eller offentligrättsligt 
organ.

c) Utföra uppgifter i samband med 
genomförandet direkt, när det gäller 
finansieringsinstrument som består enbart 
av lån eller garantier.

c) Utföra uppgifter i samband med 
genomförandet direkt, när det gäller 
finansieringsinstrument som består enbart 
av lån eller garantier. I detta fall ska 
förvaltningsmyndigheten betraktas som 
stödmottagaren i den mening som avses i 
artikel 2.8.
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Vid genomförandet av 
finansieringsinstrumentet ska de organ 
som avses i leden a, b och c säkerställa 
iakttagande av tillämplig EU-lagstiftning 
och nationell lagstiftning, inbegripet 
bestämmelser avseende de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna,
statligt stöd, offentlig upphandling och 
relevanta normer samt tillämplig 
lagstiftning om förhindrande av 
penningtvätt, kampen mot terrorism och 
skattebedrägeri. De får inte inrättas och 
får inte ha affärsförbindelser med enheter 
som är registrerade i territorier vars 
jurisdiktioner inte samarbetar med 
unionen när det gäller tillämpning av 
internationellt överenskomna 
skattenormer och de ska införliva sådana 
krav i sina avtal med de utvalda 
finansiella intermediärerna.

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 med bestämmelser för 
finansieringsavtal, uppgifter och 
ansvarsområden för de enheter som 
anförtrotts genomförandeuppgifter, samt 
förvaltningskostnader och avgifter.
Observera i samband med översättningen: Denna punkt har blivit artikel 33.4 sista stycket. 
Ordalydelsen har ändrats.

4.1a. Om ett finansieringsinstrument 
genomförs enligt punkt 4a och 4b ska, 
beroende på finansieringsinstrumentets 
genomförandestruktur, villkoren för 
bidrag från program till 
finansieringsinstrument fastställas i 
finansieringsavtal i enlighet med bilaga X 
på följande nivåer:
a) I tillämpliga fall mellan 
förvaltningsmyndighetens vederbörligen 
bemyndigade företrädare och det organ 
som genomför fondandelsfonden.
b) Mellan förvaltningsmyndighetens 
vederbörligen bemyndigade företrädare, 
eller i tillämpliga fall det organ som 
genomför fondandelsfonden, och det 
organ som genomför 
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finansieringsinstrumentet.

4.1b. För finansieringsinstrument som 
genomförs enligt punkt 4c ska villkoren
för bidrag från program till 
finansieringsinstrument fastställas i ett 
strategidokument i enlighet med bilaga X 
som ska granskas av 
övervakningskommittén.
Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 för att fastställa ytterligare 
specifika bestämmelser om vilka 
funktioner, skyldigheter och 
ansvarsuppgifter som organ som 
genomför finansieringsinstrument ska ha, 
berörda urvalskriterier och produkter som 
kan levereras via finansieringsinstrument 
i enlighet med bestämmelserna i 
artikel 32. Kommissionen ska samtidigt 
delge Europaparlamentet och rådet de 
delegerade akter som antas i enlighet med 
artikel 142 inom fyra månader från denna 
förordnings antagande.

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

5. De organ som avses i punkt 4a och 4b
får, när de genomför fondandelsfonder, 
vidare anförtro delar av förvaltningen åt 
finansiella intermediärer, förutsatt att de 
enheterna på eget ansvar ser till att dessa 
intermediärer uppfyller kriterierna i
artikel 140.1, 140.2 och 140.4 i 
budgetförordningen. De finansiella 
intermediärerna ska väljas ut på ett öppet, 
proportionerligt och icke-diskriminerande 
sätt, som inte leder till intressekonflikter.

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

6. De organ som avses i punkt 4 b till vilka 
genomförandeuppgifter har delegerats ska 
öppna förvaltningskonton i eget namn för 
förvaltningsmyndighetens räkning, eller 
inrätta finansieringsinstrumentet som en 
separat ekonomisk enhet inom ett 
finansinstitut. Om det rör sig om en 
separat ekonomisk enhet ska 
programresurser som investeras i 
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finansieringsinstrumentet bokföras 
separat från övriga resurser som finns 
tillgängliga inom finansinstitutet. 
Tillgångarna på förvaltningskonton och 
sådana separata ekonomiska enheter ska 
förvaltas enligt principen om sund 
ekonomisk förvaltning samt enligt 
lämpliga försiktighetsprinciper och 
kontona ska ha en tillräcklig likviditet.

6a. Nationella privata och offentliga 
bidrag, inbegripet i tillämpliga fall 
naturabidrag enligt artikel 32.8, kan ges 
på fondandelsnivå, på 
finansinstrumentsnivå eller på 
slutmottagarnivå, i enlighet med de 
fondspecifika bestämmelserna.

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

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

Or. en

Ändringsförslag 18
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. De organ som utsetts i enlighet med
artikel 113a för Eruf, 
Sammanhållningsfonden, ESF, EHFF 
och i enlighet med artikel 72 i 
landsbygdsutvecklingsförordningen för 
EJFLU ska inte genomföra kontroller på 
plats av verksamhet som omfattar 
finansieringsinstrument som genomförs i 
enlighet med 33 1 a. De ska ta emot 
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regelbundna kontrollrapporter från organen 
till vilka genomförandet av dessa 
finansieringsinstrument delegerats.

Or. en

Ändringsförslag 19
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Utbetalningar till slutmottagare. a) Utbetalningar till slutmottagare och, när 
det gäller de fall som avses i artikel 32.5, 
utbetalningar till förmån för 
slutmottagare.

Or. en

Ändringsförslag 20
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. De förvaltningskostnader och 
förvaltningsavgifter som avses i 
punkterna 1 d och 2 kan tas ut av det 
organ som genomför fondandelsfonden 
eller de organ som genomför 
finansieringsinstrumenten i enlighet med 
artikel 33.4 a och b och får inte överstiga 
de tröskelvärden som fastställs i den 
delegerade akt som avses i denna punkt. 
Förvaltningskostnader ska omfatta 
direkta eller indirekta kostnadsposter som 
återbetalas mot verifikationer för 
kostnaderna, förvaltningsavgifter ska i 
tillämpliga fall hänvisa till ett 
överenskommet pris för tillhandahållna 
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tjänster fastställt via ett konkurrensutsatt 
marknadsförfarande. 
Förvaltningskostnader och 
förvaltningsavgifter ska grundas på en 
resultatbaserad beräkningsmetod.

Förvaltningskostnader och 
förvaltningsavgifter får omfatta 
arrangemangsavgifter. När 
arrangemangsavgifter eller någon del av 
dessa belastar slutmottagarna ska de inte 
deklareras som stödberättigande utgifter.
Förvaltningskostnader och 
förvaltningsavgifter, inbegripet 
kostnaderna för förberedande arbete i 
samband med finansieringsinstrumenten 
före undertecknandet av det relevanta 
finansieringsavtalet, är stödberättigande 
från och med datum för undertecknande 
av det relevanta finansieringsavtalet.
Kommissionen ska få befogenhet att anta, 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 142, bestämmelserna för 
beräkning av förvaltningskostnader och 
avgifter samt om återbetalning av 
kapitaliserade förvaltningskostnader och 
avgifter för instrument som bygger på 
eget kapital och mikrokredit.

Or. en

Ändringsförslag 21
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) Ytterligare investeringar genom samma 
eller andra finansieringsinstrument, i 
enlighet med de specifika mål som 
fastställts inom en prioritering.

(Observera: Led c kommer att bli led a i artikel 1 i punkt 38 i parlamentets ändringsförslag.)
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Or. en

Ändringsförslag 22
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Artikel 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rapport om genomförande av 
finansieringsinstrument

Rapport om genomförande av 
finansieringsinstrument

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

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

2. Den rapport som avses i punkt 1 ska för 
varje finansieringsinstrument omfatta 
följande uppgifter:

2. Den rapport som avses i punkt 1 ska för 
varje finansieringsinstrument omfatta 
följande uppgifter:

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

a) Från vilket program och vilken 
prioritering eller åtgärd de europeiska 
struktur- och investeringsfondernas stöd 
kommer.

b) Beskrivning av 
finansieringsinstrumentet och 
genomförandebestämmelserna.

b) Beskrivning av 
finansieringsinstrumentet och 
genomförandebestämmelserna.

c) Organ som anförtrotts 
genomförandeuppgifter.

c) Organ som genomför 
finansieringsinstrument och organ som 
genomför fondandelsfonder i 
förekommande fall, i enlighet med 
artikel 33.1 a samt artikel 33.4 a–c, samt 
de finansiella intermediärer som avses i 
artikel 33.6.

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

d) Bidragsbelopp per program per
prioritering eller åtgärd som utbetalas till 
finansieringsinstrumentet.

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

e) Stödbelopp som 
finansieringsinstrumentet betalat ut till 
slutmottagarna eller till förmån för 
slutmottagarna, eller anslagit i 
garantikontrakt för investeringar i 
slutmottagare samt även 
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kommissionen. förvaltningskostnader som uppstått eller 
förvaltningsavgifter som betalats ut, per 
program och prioritering eller åtgärd.

f) Finansieringsinstrumentets inkomster 
och återbetalningar till det.

f) Finansieringsinstrumentets resultat 
inklusive framgången med dess 
inrättande och val av organ som 
genomför finansieringsinstrumentet 
(inklusive organ som genomför en 
fondandelsfond).
fa) Ränta och andra vinster som 
genererats genom stöd från de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna till 
finansieringsinstrument, sammanlagda 
belopp av programmedel som betalas 
tillbaka till finansieringsinstrumenten 
från investeringar eller från frigjorda 
medel från garantiavtal, inbegripet 
återbetalningar av kapital och 
kapitalvinster och andra inkomster, såsom 
räntor, garantiavgifter, utdelningar, 
kapitalvinster eller andra inkomster från 
investeringar.

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

g) Framgången med att uppnå den 
förväntade hävstångseffekten för 
finansieringsinstrumentets investeringar 
samt värdet av investeringar och 
deltagande.

ga) Värdet av investeringar i eget kapital, 
med avseende på tidigare år.

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

h) Finansieringsinstrumentets bidrag till att 
uppnå indikatorerna för prioriteringen eller 
åtgärden i fråga.

Informationen i leden g och h får endast 
inkluderas i bilagan till de årliga 
genomföranderapporter som lämnas in 
2017 och 2019 samt i slutrapporten.
Övervakningsskyldigheterna enligt 
leden a–h ska inte tillämpas på 
slutmottagarnivå.
2a. Kommissionen ska, genom en 
genomförandeakt och i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 143.3, anta enhetliga villkor för de 
modeller som ska användas vid 
övervakning och rapportering av 
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finansieringsinstrument samt vid 
rapportering av övervakningsinformation 
till kommissionen.
2b. Från 2016 ska kommissionen varje år 
och inom sex månader från den tidsfrist 
för inlämning av de årliga 
genomföranderapporter som avses i 
artikel 101.1 för Eruf, ESF och 
Sammanhållningsfonden, i artikel 82 i 
EJFLU-förordningen för EJFLU samt i 
relevanta bestämmelser om fondspecifika 
bestämmelser för EHFF, tillhandahålla 
sammanfattningar av uppgifter om de 
framsteg som uppnåtts i finansieringen 
och genomförandet av 
finansieringsinstrumenten, vilka 
förvaltningsmyndigheterna skickat i 
enlighet med denna artikel. Dessa 
sammanfattningar ska överlämnas till 
Europaparlamentet och rådet samt ska 
offentliggöras.

3. Kommissionen ska, genom en 
genomförandeakt och i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
143.3, anta enhetliga villkor för 
övervakning och tillhandahållande av 
övervakningsinformation till 
kommissionen, även i fråga om de 
finansieringsinstrument som avses i 
artikel 33.1 a.

3. Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter och i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 143.3, säkerställa enhetliga villkor 
för genomförandet av denna artikel 
genom att anta de modeller som ska 
användas vid rapportering av 
finansieringsinstrument till kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 23
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Artikel 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inkomstgenererande projekt Insatser som generar nettoinkomster när 
de avslutats
-1a. Denna artikel ska vara tillämplig på 
insatser som genererar nettoinkomster 
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när de har avslutats. I denna artikel avses 
med nettoinkomst kassainflöden som 
betalats direkt av användarna för de varor 
eller tjänster som tillhandahållits genom 
insatsen, till exempel avgifter som 
användarna betalar direkt för användning 
av infrastruktur, försäljning eller 
uthyrning eller utarrendering av mark 
eller byggnader, eller betalning för 
tjänster så när som på driftskostnader och 
kostnader för ersättning av utrustning 
med kort livslängd som tillkommit under 
motsvarande period. Besparingar 
avseende driftskostnader som genererats 
genom insatsen ska inkluderas i 
nettoinkomsten såvida de inte 
kompenseras av en motsvarande 
minskning av driftsstödet.
När inte alla investeringskostnader 
berättigar till medfinansiering ska 
nettoinkomsten fördelas proportionellt 
mellan de stödberättigande och de 
icke-stödberättigande delarna av 
investeringskostnaderna.

1. Genererad nettoinkomst efter 
avslutandet av en insats under en specifik 
referensperiod ska fastställas i förväg 
genom en av följande metoder:
a) Tillämpning av ett inkomstprocentsats 
enligt en schablonsats för den berörda 
typen av insats.
b) Beräkning av det aktuella värdet av 
nettointäkten av insatsen, med hänsyn till 
principen om den som förorenar ska 
betala och, där så är lämpligt, mot 
bakgrund av överväganden om skälighet 
kopplade till den berörda medlemsstatens 
relativa välstånd.
Kommentar till översättningen: Denna punkt har flyttats till artikel 54.2a (ny). Ordalydelsen 
har ändrats.

De stödberättigande utgifterna för 
insatsen som ska samfinansieras får inte 
överstiga det aktuella värdet av 
investeringskostnaderna minus det 
aktuella värdet av nettoinkomsten, 
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fastställd enligt en av dessa metoder.
Kommentar till översättningen: Denna punkt har ändrats till artikel 54.1a (ny). Ordalydelsen 
har ändrats.
Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 rörande definitionen av den 
schablonsats som avses i punkt a ovan.
Kommentar till översättningen: Denna punkt har ändrats till artikel 54.2a (ny) led a. 
Ordalydelsen har ändrats.
Kommissionen ska anta metoderna i 
punkt b ovan genom genomförandeakter i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 143.3.
Kommentar till översättningen: Denna punkt har ändrats till artikel 54.2a (ny) led b. 
Ordalydelsen har ändrats.

1a. De stödberättigande utgifterna för 
insatsen som ska medfinansieras ur 
fonderna ska reduceras i förväg med 
hänsyn till insatsen potential att generera 
nettoinkomst under en särskild 
referensperiod som omfattar både 
insatsens genomförande och perioden 
efter det att den avslutats.

2. Om det objektivt inte är möjligt att 
uppskatta inkomsterna i förväg enligt de 
metoder som anges i punkt 1, ska de 
nettoinkomster som genererats inom tre 
år efter det att en insats avslutats eller 
senast den 30 september 2023, beroende 
på vilken dag som infaller först, dras av 
från de utgifter som deklarerats till 
kommissionen.
Kommentar till översättningen: Denna punkt har flyttats till artikel 54.4b (ny). Ordalydelsen 
har ändrats.

2a. Den potentiella nettoinkomsten från 
insatsen ska fastställas i förväg genom en 
av följande metoder som väljs av 
förvaltningsmyndigheten för en sektor, 
undersektor eller typ av insats:
a) Tillämpning av en inkomstprocentsats 
enligt en schablonsats för den sektor eller 
undersektor som är tillämplig på insatsen 
i fråga enligt bilaga [XXX] eller någon av 
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de delegerade akter som anges nedan.

Kommissionen ska i motiverade fall ges 
befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 142 för att ändra bilagan 
genom att justera de schablonsatser som 
fastställts i bilaga [XXX] med hänsyn till 
historiska data och potentialen för 
kostnadstäckning och i förekommande 
fall principen att förorenaren ska betala.
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 142 
för att fastställa schablonsatser för 
sektorer eller undersektorer inom 
IKT-området, forskning, utveckling och 
innovation samt energieffektivitet1.
Kommissionen ska anmäla de delegerade 
akterna till Europaparlamentet och rådet 
senast den 30 juni 2015.
1 Kommissionens förklaring finns i slutet 
av denna tabell.
Kommissionen ska dessutom i motiverade 
fall ges befogenhet att anta delegerade 
akter enligt artikel 142 för ytterligare 
sektorer eller undersektorer inklusive de 
som anges i bilaga [XXX] inom de 
tematiska mål som anges i artikel 9 och 
där stöd beviljas från de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna.
När denna metod tillämpas anses alla 
nettoinkomster som genererats under 
insatsens genomförande och efter dess 
avslutande ha beaktats genom 
tillämpningen av schablonsatsen och ska 
därför inte dras av från de 
stödberättigande utgifterna för insatsen.

b) Beräkning av det diskonterade värdet 
av nettoinkomsten av insatsen, med 
hänsyn till den referensperiod som är 
lämplig för den sektor eller undersektor 
som insatsen avser, till den normalt 
förväntade lönsamheten för den 
investeringskategori som det gäller, till 
tillämpningen av principen om att den 
som förorenar ska betala och, där så är 
lämpligt, mot bakgrund av överväganden 
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om skälighet kopplade till den berörda 
medlemsstatens relativa välstånd.

När en schablonsats fastställs för en ny
sektor eller undersektor genom 
antagandet av en delegerad akt får en 
förvaltningsmyndighet välja att tillämpa 
den metod som anges i punkt a för nya 
insatser inom aktuell sektor eller 
undersektor.
Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 med bestämmelser om den 
metod som avses i punkt b.
När denna metod tillämpas ska 
nettoinkomst som genererats av en insats 
medan den pågår, och som inte tagits med 
i beräkningen vid fastställandet av 
insatsens potentiella nettoinkomst, dras av 
från de stödberättigande utgifterna för 
insatsen senast i den ansökan om 
slutbetalning som lämnas in av 
stödmottagaren.

3. Punkterna 1 och 2 ska endast tillämpas 
på de insatser vars sammanlagda 
kostnader överstiger 1 000 000 euro.
Kommentar till översättningen: Denna punkt har ändrats till artikel 54.4c (ny) led b. 
Ordalydelsen har ändrats.

3a. Metoden enligt vilken nettoinkomsten 
ska dras av från utgifterna för den insats 
som ingår i den ansökan om utbetalning 
som lämnats till kommissionen ska 
fastställas i enlighet med nationella 
bestämmelser.

4. Denna artikel ska inte tillämpas på 
ESF.
Kommentar till översättningen: Denna punkt har ändrats till artikel 54.4c (ny) led a. 
Ordalydelsen har ändrats.

4a. Som ett alternativ till att tillämpa 
metoderna i punkt 3 får den maximala 
medfinansieringssats som anges 
artikel 53.1 på begäran av en medlemsstat 
minskas i samband med antagandet av ett 
program för ett prioriterat område eller en 
åtgärd enligt vilket alla insatser som ska 
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beviljas stöd inom ramen för det 
prioriterade området eller den åtgärden 
kan tillämpa en enhetlig schablonsats i 
enlighet med punkt 3a. Minskningen ska 
inte understiga det belopp som beräknats 
genom att multiplicera den maximala 
medfinansieringssats för unionen som är
tillämplig i enlighet med de fondspecifika 
bestämmelserna med den schablonsats 
som avses i punkt 3a.
När denna metod tillämpas anses alla 
nettoinkomster som genererats under 
insatsens genomförande och efter dess 
avslutande ha beaktats genom 
tillämpningen av den minskade 
medfinansieringssatsen och ska därför 
inte dras av från de stödberättigande 
utgifterna för insatserna.
4b. Om det objektivt inte är möjligt att 
uppskatta inkomsterna i förväg enligt en 
av de metoder som anges i punkterna 3 
eller 5, ska de nettoinkomster som 
genererats inom tre år efter det att en 
insats avslutats eller senast den 
30 september 2023, beroende på vilken 
dag som infaller först, dras av från de 
utgifter som deklarerats till 
kommissionen.
4c. Punkterna 1–6 är inte tillämpliga på
a) insatser eller delar av insatser som 
endast får stöd av ESF,
b) insatser vars totala stödberättigande 
kostnad före tillämpningen av 
punkterna 1–6 inte överstiger 
1 000 000 euro,
c) återbetalningspliktigt stöd med krav på 
fullständig återbetalning och priser,
d) tekniskt stöd,
e) stöd till eller från 
finansieringsinstrument,
f) insatser där offentligt stöd ges i form av 
schablonbelopp eller standardiserade 
skalor av enhetskostnader,
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g) insatser som genomförs enligt en 
gemensam handlingsplan,
h) insatser vars stödbelopp eller 
stödnivåer fastställs i bilaga I till 
EJFLU-förordningen.
Trots vad som sägs i punkt b får en 
medlemsstat som tillämpar punkt 5 
inkludera relevant prioritering eller 
åtgärd i de insatser vars totala 
stödberättigande kostnad före 
tillämpningen av punkterna 1–6 inte 
överstiger 1 000 000 euro.

5. Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på 
de insatser som omfattas av 
bestämmelserna om statligt stöd eller stöd 
till eller från finansieringsinstrument.
Kommentar till översättningen: Denna punkt har ändrats till artikel 54.4c (ny) led e. 
Ordalydelsen har ändrats.

Or. en

Ändringsförslag 24
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Artikel 65

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen ska utifrån tillgänglig 
information, inklusive information om 
utnämningen av organ som ska ansvara 
för förvaltning och kontroll, de 
handlingar som varje år lämnas av de 
utsedda organen enligt artikel 59.5 i 
budgetförordningen, kontrollrapporter, 
årliga genomföranderapporter och 
revisioner som utförts av nationella organ 
och unionsorgan, försäkra sig om att 
medlemsstaten har inrättat förvaltnings-
och kontrollsystem som överensstämmer 
med den här förordningen och de 
fondspecifika bestämmelserna, och att 
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genomförandet av programmen. dessa system fungerar effektivt under 
genomförandet av programmen.

2. Utan att det påverkar de revisioner som 
utförs av medlemsstaterna, får
kommissionstjänstemän eller bemyndigade 
företrädare för kommissionen utföra 
revisioner på plats eller kontroller efter att 
ha meddelat detta i förväg. Omfattningen 
av dessa revisioner och kontroller kan 
inkludera, i synnerhet, verifikation av 
effektivt fungerande av management- och 
kontrollsystem i ett program eller en del 
därav, handlingar och värderingar av 
finansiell management av dessa handlingar 
eller program. Medlemsstatens tjänstemän 
eller bemyndigade företrädare får delta i 
sådana revisioner.

2. Kommissionstjänstemän eller 
bemyndigade företrädare för 
kommissionen får utföra revisioner på 
plats eller kontroller efter att ha meddelat 
detta minst tolv arbetsdagar i förväg till 
behörig nationell myndighet, utom i 
brådskande fall. Kommissionen ska 
respektera proportionalitetsprincipen 
genom att beakta behovet av att undvika 
att medlemsstaterna utan att det är 
motiverat genomför mer än en revision 
eller kontroll, risknivån med avseende på 
unionens budget och behovet av att 
minimera de administrativa bördorna för 
stödmottagarna i enlighet med de 
fondspecifika bestämmelserna.
Omfattningen av dessa revisioner och 
kontroller kan inkludera, i synnerhet, 
verifikation av effektivt fungerande av 
management- och kontrollsystem i ett 
program eller en del därav, handlingar och 
värderingar av finansiell management av 
dessa handlingar eller program.
Medlemsstatens tjänstemän eller 
bemyndigade företrädare får delta i sådana 
revisioner eller kontroller.

Kommissionens tjänstemän eller 
kommissionens företrädare som i 
vederbörlig ordning bemyndigats att utföra 
revisioner på plats, ska få tillgång till all 
dokumentation, alla handlingar och 
metadata, oavsett på vilket sätt de lagras, 
som gäller de insatser som stöds av 
GSR-fonderna eller förvaltnings- och 
kontrollsystemen. Medlemsstaterna ska, 
om kommissionen begär det, tillhandahålla 
kopior av sådan dokumentation samt 
sådana handlingar och metadata.

Kommissionens tjänstemän eller 
kommissionens företrädare som i 
vederbörlig ordning bemyndigats att utföra 
revisioner eller kontroller på plats, ska få 
tillgång till all nödvändig dokumentation 
och alla nödvändiga handlingar och 
metadata, oavsett på vilket sätt de lagras, 
som gäller de insatser som stöds av de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna eller förvaltnings-
och kontrollsystemen. Medlemsstaterna 
ska, om kommissionen begär det, 
tillhandahålla kopior av sådan 
dokumentation samt sådana handlingar och 
metadata.

De befogenheter som anges i denna punkt 
ska inte påverka tillämpningen av 
nationella bestämmelser som reserverar 
vissa åtgärder för ombud som utses särskilt 

De befogenheter som anges i denna punkt 
ska inte påverka tillämpningen av 
nationella bestämmelser som reserverar 
vissa åtgärder för ombud som utses särskilt 
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enligt nationell lagstiftning.
Kommissionens tjänstemän och 
bemyndigade företrädare får bland annat 
inte delta i hembesök eller formella förhör 
med personer inom ramen för den 
nationella lagstiftningen. De ska emellertid 
ha tillgång till den information som erhålls 
på detta sätt.

enligt nationell lagstiftning.
Kommissionens tjänstemän och 
bemyndigade företrädare får bland annat 
inte delta i hembesök eller formella förhör 
med personer inom ramen för den 
nationella lagstiftningen. De ska emellertid 
ha tillgång till den information som erhålls 
på detta sätt, utan att de nationella 
domstolarnas befogenheter påverkas och 
med fullständig respekt för de berörda 
rättssubjektens grundläggande 
rättigheter.

3. Kommissionen får begära att en 
medlemsstat vidtar nödvändiga åtgärder för 
att säkerställa att dess förvaltnings- och 
kontrollsystem fungerar effektivt eller att 
utgifterna är korrekta i enlighet med de 
fondspecifika bestämmelserna.

3. Kommissionen får begära att en 
medlemsstat vidtar nödvändiga åtgärder för 
att säkerställa att dess förvaltnings- och 
kontrollsystem fungerar effektivt eller att 
utgifterna är korrekta i enlighet med de 
fondspecifika bestämmelserna.

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

Or. en

Ändringsförslag 25
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. För att se till att tillräckliga 
investeringar riktas till sysselsättning av 
ungdomar, arbetskraftens rörlighet, 
kunskap, social integration och 
bekämpning av fattigdom ska den andel 
av strukturfondernas medel som är 
tillgänglig för programplanering för 
operativa program inom målet Investering 
för tillväxt och sysselsättning som 
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medel från strukturfonderna som anslås till 
ESF.

tilldelats ESF i varje medlemsstat inte 
vara lägre än motsvarande ESF-andel för 
den medlemsstaten, som beaktas i de 
operativa programmen för målen 
konvergens och regional konkurrenskraft 
och sysselsättning för 
perioden 2007−2013. Till denna andel 
tillkommer ytterligare ett belopp för varje 
medlemsstat enligt den metod som anges i 
bilaga IIIc i syfte att se till att 
ESF-andelen i procent av de totala 
sammanlagda medlen för 
strukturfonderna och 
Sammanhållningsfonden på EU-nivå, 
utom stöd från Sammanhållningsfonden 
till transportinfrastruktur inom Fonden 
för ett sammanlänkat Europa enligt 
artikel 84.4 och stöd från 
strukturfonderna för livsmedelsstöd för de 
mest utsatta människorna enligt 
artikel 84.5, är minst 23,1 % i 
medlemsstaterna. För tillämpningen av 
denna bestämmelse ska en investering som 
tillhandhålls från ESF till 
sysselsättningsinitiativet för unga
betraktas som en del av de medel från 
strukturfonderna som anslås till ESF.

Or. en

Ändringsförslag 26
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Artikel 91

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Uppgifter som ska lämnas till 
kommissionen

Uppgifter som är nödvändiga för 
godkännande av större projekt

1. Medlemsstaten eller
förvaltningsmyndigheten ska lämna in
följande uppgifter om större projekt till 
kommissionen så snart det förberedande 
arbetet har avslutats:

1. Innan ett större projekt godkänns ska
förvaltningsmyndigheten se till att följande 
uppgifter finns tillgängliga:
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a) Uppgifter om det organ som ska ansvara 
för genomförandet av det större projektet 
och dess mandat.

a) Det organ som ska ansvara för 
genomförandet av det större projektet och 
dess mandat.

b) En beskrivning av och uppgifter om
investeringen och dess läge.

b) En beskrivning av investeringen och 
dess läge.

c) Sammanlagd kostnad och sammanlagd 
stödberättigande kostnad, med beaktande 
av kraven i artikel 54.

c) Sammanlagd kostnad och sammanlagd 
stödberättigande kostnad, med beaktande 
av kraven i artikel 54.

d) Uppgifter om de 
genomförbarhetsstudier som genomförts, 
inklusive analys av alternativ, samt om
resultat och en oberoende 
kvalitetsgranskning.

d) De genomförbarhetsstudier som 
genomförts, inklusive analys av alternativ 
och resultat.

e) En kostnads-nyttoanalys, där det ingår 
en ekonomisk och finansiell analys, samt 
en riskbedömning.

e) En kostnads-nyttoanalys, där det ingår 
en ekonomisk och finansiell analys, samt 
en riskbedömning.

f) En miljökonsekvensbeskrivning där 
hänsyn tas till behovet av begränsning av 
och anpassning till klimatförändringar samt 
motståndskraft mot katastrofer.

f) En miljökonsekvensbeskrivning där 
hänsyn tas till behovet av begränsning av 
och anpassning till klimatförändringar samt 
motståndskraft mot katastrofer.

g) Graden av överensstämmelse med 
relevanta prioriterade områden inom det 
eller de berörda operativa programmen, 
och hur man förväntar sig att det kan bidra 
till att de specifika målen inom de 
prioriterade områdena kan uppnås.

g) Graden av överensstämmelse med 
relevanta prioriterade områden inom det 
eller de berörda operativa programmen, 
och hur man förväntar sig att det kan bidra 
till att de specifika målen inom de 
prioriterade områdena kan uppnås samt det 
förväntade bidraget till socioekonomisk 
utveckling.

h) En finansieringsplan där det redogörs 
för de totala ekonomiska medel som 
planeras ingå och det planerade stödet från 
fonderna, EIB och andra 
finansieringskällor, tillsammans med 
fysiska och finansiella indikatorer för att 
övervaka framstegen med beaktande av de 
identifierade riskerna.

h) En finansieringsplan där det redogörs 
för de totala ekonomiska medel som 
planeras ingå och det planerade stödet från 
fonderna, EIB och andra 
finansieringskällor, tillsammans med 
fysiska och finansiella indikatorer för att 
övervaka framstegen med beaktande av de 
identifierade riskerna.

i) En tidsplan för genomförandet av det 
större projektet och, om 
genomförandeperioden förväntas bli längre 
än programperioden, de olika etapper för 
vilka stöd från fonderna kommer att krävas 
under programperioden 2014–2020.

i) En tidsplan för genomförandet av det 
större projektet och, om 
genomförandeperioden förväntas bli längre 
än programperioden, de olika etapper för 
vilka stöd från fonderna kommer att krävas 
under programperioden 2014–2020.

Kommissionen ska ange vägledande 
riktlinjer för den metod som ska användas 

Kommissionen ska anta 
genomförandeakter om upprättande av
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vid genomförandet av den kostnads-
nyttoanalys som avses i led e ovan i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 143.2.

den metod på grundval av erkänd bästa 
praxis som ska användas vid 
genomförandet av den 
kostnads-nyttoanalys som avses i led e i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 143.2.

På en medlemsstats initiativ får 
uppgifterna i artikel 91 a–i bedömas av 
oberoende experter med stöd av tekniskt 
bistånd från kommissionen eller, efter 
överenskommelse med kommissionen, av 
andra oberoende experter. I övriga fall 
ska medlemsstaten lämna de uppgifter 
som avses i artikel 91 a–i till 
kommissionen så snart de finns 
tillgängliga.
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter, i enlighet med 
artikel 142, om fastställande av den metod 
som ska användas för att utföra 
kvalitetsgranskningen av ett större 
projekt.

De uppgifter om större projekt som ska 
lämnas in ska följa den mall som 
kommissionen antagit genom 
genomförandeakter. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 143.2.

Kommissionen ska anta 
genomförandeakter om upprättande av de 
uppgifter som anges i led a–i i första 
stycket. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 143.2.

2. Större projekt som lämnas in till 
kommissionen för godkännande ska ingå 
i förteckningen över större projekt i ett 
operativt program. Förteckningen ska 
granskas av medlemsstaten eller 
förvaltningsmyndigheten två år efter det 
att det operativa programmet har antagits 
och kan ändras på begäran av 
medlemsstaten i enlighet med förfarandet 
i artikel 26.2, särskilt för att lägga till 
större projekt som förväntas avslutas vid 
slutet av 2022.

Or. en
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Ändringsförslag 27
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Artikel 92

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska bedöma ett större 
projekt på grundval av de uppgifter som 
avses i artikel 91 för att kunna avgöra om 
det föreslagna stödet från fonderna är 
berättigat.

1. När oberoende experter har bedömt ett 
större projekt positivt i en 
kvalitetsgranskning på grundval av deras 
bedömning av de uppgifter som avses i 
artikel 91 får medlemsstaten välja ut 
större projekt i enlighet med artikel 114.3.
Förvaltningsmyndigheten ska anmäla till 
kommissionen vilket projekt som valts ut 
som större projekt. Anmälan ska 
innehålla följande:
a) Det dokument som avses i 
artikel 114.3 c av vilket följande framgår: 
i) Uppgifter om det organ som ska 
ansvara för genomförandet av det större 
projektet.
ii) En beskrivning av investeringen, dess 
läge, tidsplan och hur det större projektet 
förväntas bidra till målen för det eller de 
relevanta prioriterade området eller 
områdena.
iii) Sammanlagd kostnad och 
sammanlagd stödberättigande kostnad, 
med beaktande av kraven i artikel 54.
iv) Finansieringsplanen samt fysiska och 
finansiella indikatorer för att övervaka 
framstegen med beaktande av de 
identifierade riskerna.
b) De oberoende experternas 
kvalitetsgranskning med tydliga 
uttalanden om investeringens 
genomförbarhet och ekonomiska 
bärkraft.
Det ekonomiska bidraget till det större 
projekt som medlemsstaten valt ska anses 
vara godkänt av kommissionen om det 
inte finns ett beslut, genom en 
genomförandeakt, om att det ekonomiska 
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bidraget inte beviljas inom tre månader 
från dagen för anmälan. Kommissionen 
ska fatta beslut om att inte bevilja ett 
ekonomiskt bidrag endast med anledning
av att projektet uppvisat betydliga brister 
vid den oberoende kvalitetsgranskningen.
Kommissionen ska fastställa formatet för 
anmälan genom genomförandeakter.
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 143.3.

2. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut senast tre 
månader efter det att uppgifterna om 
godkännande av ett större projekt lämnades 
in i enlighet med artikel 91. Beslutet ska 
innehålla uppgifter om det fysiska 
objektet, det belopp på vilket 
samfinansieringssatsen för det 
prioriterade området ska tillämpas, 
fysiska och finansiella indikatorer för att 
övervaka framstegen samt hur det större 
projektet förväntas bidra till målen för det 
eller de relevanta prioriterade områdena.

2. I övriga fall ska kommissionen bedöma 
ett större projekt på grundval av de 
uppgifter som avses i artikel 91 för att 
kunna avgöra om ansökan om 
ekonomiskt bidrag till 
förvaltningsmyndighetens val av större 
projekt i enlighet med artikel 114.3 är 
berättigad. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut om 
godkännande av ett ekonomiskt bidrag till 
det valda större projektet senast 
tre månader efter det att de uppgifter som 
anges i artikel 91 lämnades in.

Ett beslut om godkännande ska ha som 
villkor att det första kontraktet 
undertecknas inom två år efter beslutet.

Kommissionens godkännande i enlighet 
med artikel 92.1 och 92.2 ska ha som 
villkor att det första kontraktet 
undertecknas inom tre år efter 
godkännandet eller, om det gäller 
strukturer för offentlig-privata 
partnerskap, att kontraktet om sådana 
partnerskap undertecknas inom samma 
tidsrymd. På motiverad begäran av 
medlemsstaten, i synnerhet när det gäller 
förseningar till följd av administrativa och 
rättsliga förfaranden i samband med 
genomförandet av större projekt, gjorda 
inom tre år, kan kommissionen fatta ett 
beslut, genom delegerad akt, att förlänga 
perioden med högst två år.

3. Om kommissionen inte beviljar något 
ekonomiskt bidrag från fonderna till ett
större projekt ska den inom den tidsperiod 
som avses i punkt 2 underrätta 
medlemsstaten om skälen till detta.

3. Om kommissionen inte godkänner det 
ekonomiska bidraget till det valda större 
projektet ska den i sitt beslut ange skälen 
till detta.
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3a. Större projekt som anmäls till 
kommissionen enligt punkt 1 eller lämnas 
in för godkännande enligt punkt 2 ska 
ingå i förteckningen över större projekt i 
ett operativt program.

4. Utgifter som rör större projekt ska inte
tas med i betalningsansökningar innan 
kommissionen antagit ett beslut om 
godkännande.

4. Utgifter som rör ett större projekt får tas 
med i en betalningsansökan efter det att 
anmälan gjorts enligt punkt 1 i denna 
artikel eller efter det att ansökan om 
godkännande lämnats in enligt punkt 2.
När kommissionen inte godkänner ett 
större projekt som medlemsstaten valt 
måste den utgiftsdeklaration som görs 
efter det att kommissionen antagit sitt 
beslut korrigeras i enlighet därmed.

Or. en

Ändringsförslag 28
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Artikel 92a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 92a
Beslut om större projekt som genomförs i 

olika faser
1. Med avvikelse från vad som sägs i 
artiklarna 91.1 tredje stycket, 92.1 
och 92.2 ska de förfaranden som anges i 
den här artikeln gälla för en insats som 
uppfyller följande villkor:
a) Insatsen består av den andra eller 
efterföljande fasen i ett större projekt som 
omfattas av den föregående 
programperioden för vilket den/de 
föregående fasen/faserna godkänts av 
kommissionen i enlighet med rådets 
förordning (EG) nr 1083/2006 senast den 
31 december 2015 eller alternativt, när det 
gäller medlemsstater som anslöt sig till 
unionen efter den 1 januari 2013, den 
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31 december 2016.
b) De sammanlagda stödberättigande 
kostnaderna för samtliga faser i det större 
projektet överstiger de respektive nivåer 
som anges i artikel 90.
c) Ansökan och kommissionens 
bedömning avseende det större projektet 
inom ramen för den föregående 
programperioden omfattade samtliga 
planerade faser.
d) Det har inte gjorts några väsentliga 
förändringar av de uppgifter som avses i 
artikel 91.1 med avseende på det större 
projektet jämfört med de uppgifter som 
lämnades vid den ansökan avseende ett 
större projekt som lämnades in inom 
ramen för rådets 
förordning (EG) nr 1083/2006, i 
synnerhet vad gäller den sammanlagda 
stödberättigande kostnaden.
e) Den fas av det större projektet som ska 
genomföras inom ramen för den 
föregående programperioden är eller 
kommer före utgången av tidsfristen för 
inlämnande av avslutandedokumenten för 
ifrågavarande program att vara klar att 
användas för det tänkta ändamål som 
anges i kommissionens beslut.
2. Medlemsstaten får välja ut större 
projekt i enlighet med artikel 114.3, 
lämna in underrättelsen med alla inslag 
som anges i artikel 92.1 a och samtidigt 
bekräfta att villkoret inom ramen för 
punkt 1d är uppfyllt. Det krävs inte någon 
kvalitetsgranskning av uppgifterna utförd 
av oberoende experter.
3. Det ekonomiska bidraget till det större 
projekt som medlemsstaten valt ska anses 
vara godkänt av kommissionen om det 
inte finns ett beslut, genom en 
genomförandeakt, om att det ekonomiska 
bidraget till det större projektet inte 
beviljas inom tre månader från dagen för 
anmälan. Kommissionen ska endast avslå 
det ekonomiska bidraget av det skälet att 
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det har gjorts väsentliga förändringar av 
de uppgifter som avses i punkt 1d eller att 
det större projektet inte är förenligt med 
det prioriterade området för det/de 
berörda operativa 
programmet/programmen.
4. Bestämmelserna i artikel 92.3–6 ska 
gälla.

Or. en

Ändringsförslag 29
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Artikel 108

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tekniskt stöd på kommissionens initiativ Tekniskt stöd på kommissionens initiativ
Fonderna får ge tekniskt stöd på upp till 
0,35 % av deras årliga tilldelning.

Fonderna får i enlighet med de 
minskningar som anges i artikel 83.3 ge 
tekniskt stöd på upp till 0,35 % av deras 
årliga tilldelning.

Or. en

Ändringsförslag 30
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Artikel 109

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tekniskt stöd från medlemsstaterna Tekniskt stöd från medlemsstaterna

1. Var och en av fonderna får finansiera 
olika former av tekniskt stöd som är 
stödberättigande inom de andra fonderna.
Det belopp som fonderna anslår till 
tekniskt stöd får utgöra högst 4 % av 
fondernas totala anslag till operativa 
program inom varje regionkategori inom 

1. Det belopp som fonderna anslår till 
tekniskt stöd får utgöra högst 4 % av 
fondernas totala anslag till operativa 
program inom varje regionkategori inom 
målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning.
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målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning.

1a. Varje fond får stödja tekniskt stöd som 
är stödberättigande inom någon av de 
andra fonderna. Utan att påverka 
tillämpningen av bestämmelserna i 
punkt 1 får inte anslagen för tekniskt stöd 
från en fond, i tillämpliga fall, överstiga 
10 % av de totala anslagen från den 
fonden till operativa program i en 
medlemsstat inom varje regionkategori 
inom målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning.
1b. Genom undantag från artikel 60.1 
och 60.2 får tekniskt stöd genomföras 
utanför programområdet men inom 
unionen, under förutsättning att det är till 
gagn för det operativa programmet eller, 
om det gäller ett operativt program för 
tekniskt stöd, till gagn för övriga berörda 
program.
1c. Om de anslag från strukturfonderna 
som avses i punkt 1 används för tekniskt 
stöd till mer än en regionkategori kan 
utgifterna för detta arbete användas i ett 
prioriterat område där olika 
regionkategorier kombineras och fördelas 
i proportion till kategorianslagens andel 
medlemsstatens sammanlagda anslag.
1d. Genom undantag från punkt 1 får det 
belopp som anslås till tekniskt stöd – om 
fondernas totala anslag till medlemsstaten 
inom målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning motsvarar ett belopp på upp 
till 1 miljard euro – höjas till 6 %, men får 
inte överstiga 50 000 000 euro.

2. Det tekniska stödet ska utgöra ett 
prioriterat område som finansieras via en 
enda fond, inom ett operativt program eller 
ett särskilt operativt program.

2. Det tekniska stödet ska utgöra ett 
prioriterat område som finansieras via en 
enda fond, inom ett operativt program eller 
ett särskilt operativt program, eller båda.

3. Anslagen för tekniskt stöd från en fond 
får inte överstiga 10 % av de totala 
anslagen från den fonden till operativa 
program i en medlemsstat inom varje 
regionkategori inom målet Investering för 
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tillväxt och sysselsättning.

Or. en

Ändringsförslag 31
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkterna 3 och 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Samfinansieringssatsen för varje 
prioriterat område för operativa program 
inom målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning får utgöra högst

3. Samfinansieringssatsen för varje 
prioriterat område för operativa program 
inom målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning får utgöra högst

a) 85 % för Sammanhållningsfonden, a) 85 % för Sammanhållningsfonden,

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, för de yttersta 
randområdena inklusive ytterligare 
finansiering samt för medlemsstater som 
består av en enda Nuts 2-region och som 
är berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfondens 
övergångsordning den 1 januari 2014,

c) 80 % för de mindre utvecklade regioner
i medlemsstaterna som inte avses i led b 
och som är berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfondens 
övergångsordning den 1 januari 2014,

c) 80 % för övergångsregioner och för
regioner som var berättigade till
övergångsstöd i enlighet med artikel 8.1 i 
förordning (EG) nr 1083/2006,

d) 75 % för de mindre utvecklade regioner 
i medlemsstaterna som inte avses i leden b 
eller c och för alla regioner vars BNP per 
capita för perioden 2007–2013 var lägre 
än 75 % av genomsnittet i EU-25 för 
referensperioden men vars BNP per 
capita ligger över 75 % av genomsnittlig 
BNP i EU-27,
e) 60 % för övergångsregioner som inte 
avses i led d,
f) 50 % för mer utvecklade regioner som 
inte avses i led d.

f) 50 % för mer utvecklade regioner som 
inte avses i led c.

Samfinansieringssatsen för varje prioriterat Samfinansieringssatsen för varje prioriterat 
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område för operativa program inom målet 
Europeiskt territoriellt samarbete får utgöra 
högst 75%.

område för operativa program inom målet 
Europeiskt territoriellt samarbete får utgöra 
högst 85%.

4. Samfinansieringssatsen för 
tilläggsanslagen i enlighet med 
artikel 84.1 e får utgöra högst 50 %.

4. Samfinansieringssatsen för 
tilläggsanslagen för de Nuts 2-regioner 
som uppfyller kriterierna i artikel 2 i 
protokoll nr 6 till anslutningsfördraget för 
Österrike, Finland och Sverige får utgöra 
högst 50 %.

Samma samfinansieringssats ska gälla för 
tilläggsanslagen enligt artikel 4.2 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[ETS-förordningen].

Or. en

Ändringsförslag 32
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Artikel 112

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaternas ansvar Medlemsstaternas ansvar

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
förvaltnings- och kontrollsystemen för 
operativa program inrättas i enlighet med 
artiklarna 62 och 63.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
förvaltnings- och kontrollsystemen för 
operativa program inrättas i enlighet med 
artiklarna 62 och 63.

2. Medlemsstaterna ska förebygga, spåra 
och korrigera oriktigheter och återkräva 
belopp som betalats ut på otillbörliga 
grunder, tillsammans med eventuell ränta 
på försenade betalningar. De ska informera 
kommissionen om dessa oriktigheter och 
hålla kommissionen underrättad om hur
relaterade administrativa och rättsliga 
förfaranden fortskrider.

2. Medlemsstaterna ska förebygga, spåra 
och korrigera oriktigheter och återkräva 
belopp som betalats ut på otillbörliga 
grunder, tillsammans med eventuell ränta 
på försenade betalningar. De ska informera 
kommissionen om oriktigheter som 
överstiger 10 000 euro i bidrag från 
fonderna och hålla kommissionen 
underrättad om det märkbara resultatet av
relaterade administrativa och rättsliga 
förfaranden.

Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om oriktigheter i fall
a) där oriktigheten endast består av 
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underlåtenhet att helt eller delvis 
verkställa en insats som ingår i ett 
samfinansierat operativt program på 
grund av stödmottagarens konkurs,
b) som stödmottagaren, antingen före 
eller efter det att det offentliga stödet 
betalats ut, har rapporterat till 
förvaltningsmyndigheten eller 
attesteringsmyndigheten, om 
rapporteringen har gjorts på eget initiativ 
och innan den behöriga myndigheten har 
uppmärksammat omständigheterna,
c) som förvaltningsmyndigheten eller 
attesteringsmyndigheten upptäckt och 
korrigerat innan de berörda utgifterna 
tagits med i en utgiftsdeklaration som 
lämnats till kommissionen.
I alla andra fall, särskilt i de fall som 
föregår konkurs eller där bedrägeri 
misstänks, ska de upptäckta 
oriktigheterna tillsammans med 
motsvarande förebyggande eller 
korrigerande åtgärder rapporteras till 
kommissionen.

Om belopp betalats ut på otillbörliga 
grunder till en stödmottagare inte kan 
återkrävas och detta beror på fel eller 
försummelse från medlemsstatens sida, ska 
medlemsstaten vara skyldig att återbetala 
de förlorade beloppen till unionens budget.

Om belopp betalats ut på otillbörliga 
grunder till en stödmottagare inte kan 
återkrävas och detta beror på fel eller 
försummelse från medlemsstatens sida, ska 
medlemsstaten vara skyldig att återbetala 
de förlorade beloppen till unionens budget. 
Medlemsstaterna får besluta att inte 
återkräva belopp som betalats ut på 
otillbörliga grunder om det belopp som 
ska återkrävas från stödmottagaren 
exklusive räntor inte överstiger 250 euro i 
bidrag från fonderna.

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter, i enlighet med 
artikel 142, med detaljerade bestämmelser 
för medlemsstaternas skyldigheter som 
anges i den här punkten.

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter, i enlighet med 
artikel 142, med ytterligare detaljerade 
bestämmelser om vilka fall av 
oegentligheter som ska rapporteras, vilka 
uppgifter som ska lämnas och vilka 
villkor och förfaranden som ska tillämpas
för att avgöra huruvida belopp som inte 
går att återvinna ska ersättas av 
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medlemsstaterna.

Kommissionen ska anta 
genomförandeakter i enlighet med det 
rådgivande förfarandet i artikel 143.2 och 
ange tidsintervallerna för rapporteringen 
och vilken form som ska användas för 
den.

3. Medlemsstaterna ska se till att alla 
uppgiftsutbyten mellan stödmottagare och
förvaltningsmyndigheter, 
attesteringsmyndigheter och förmedlande 
organ kan genomföras senast den 
31 december 2014 helt på elektronisk väg.

3. Medlemsstaterna ska se till att alla 
uppgiftsutbyten mellan stödmottagare och
en förvaltningsmyndighet, 
attesteringsmyndighet, 
revisionsmyndighet och förmedlande 
organ kan genomföras senast den 
31 december 2015 på elektronisk väg.

Systemen för uppgiftsutbyte ska främja 
driftskompatibilitet mellan nationella ramar 
och unionsramar och säkerställa att 
stödmottagarna bara behöver lämna alla de 
uppgifter som avses i första stycket en 
gång.

Systemen för uppgiftsutbyte ska främja 
driftskompatibilitet mellan nationella ramar 
och unionsramar och säkerställa att 
stödmottagarna bara behöver lämna alla de 
uppgifter som avses i första stycket en 
gång.

Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, anta närmare 
bestämmelser om uppgiftsutbyten enligt 
den här punkten. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 143.3.

Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, anta närmare 
bestämmelser om uppgiftsutbyten enligt 
den här punkten. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 143.3.

Första, andra och tredje styckena är inte 
tillämpliga på EHFF.

Första, andra och tredje styckena är inte 
tillämpliga på EHFF.

Or. en

Ändringsförslag 33
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Artikel 114 – punkt 8, 9 och 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen ska, i enlighet med 
artikel 142, anta delegerade akter med
bestämmelser om uppgiftsutbytet i 

8. Kommissionen ska ha befogenhet att i 
enlighet med artikel 142 fastställa
bestämmelser om vilken information som 
ska ingå i de uppgifter som ska registreras 
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punkt 2d. och lagras elektroniskt i det 
övervakningssystem som inrättas genom
punkt 2d.

Kommissionen ska anta 
genomförandeakter med de tekniska 
specifikationerna för det system som 
inrättas genom punkt 2d. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 143.3.

9. Kommissionen ska, i enlighet med 
artikel 142, anta genomförandeakter med 
bestämmelser om verifikationskedjan i 
punkt 4 d.

9. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 för att fastställa detaljerade 
minimikrav för verifikationskedjan i
punkt 4d med avseende på de räkenskaper 
som ska sparas och de stödjande 
handlingar som ska bevaras hos 
attesteringsmyndigheten, 
förvaltningsmyndigheten, förmedlande 
organ och stödmottagare.

10. Kommissionen ska, genom
genomförandeakter, anta mallar för den 
förvaltningsförklaring som avses i
punkt 4e. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 143.2.

101. Kommissionen ska anta
genomförandeakter i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i
artikel 143.2 med enhetliga bestämmelser 
för mallen för den förvaltningsförklaring 
som avses i punkt 4e i denna artikel.
1 Observera: lämplig språklig formulering 
av bestämmelserna i IA ska diskuteras 
ytterligare efter mer uppgiftsinsamling. 
Insamling från vem?

Or. en

Ändringsförslag 34
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Artikel 116

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Revisionsmyndighetens uppgifter Revisionsmyndighetens uppgifter
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1. Revisionsmyndigheten ska se till att 
revision genomförs av förvaltnings- och 
kontrollsystemen, av ett lämpligt urval
verksamheter och av årsredovisningen.

1. Revisionsmyndigheten ska se till att 
revision genomförs av att förvaltnings-
och kontrollsystemet för det operativa 
programmet fungerar korrekt och av ett 
lämpligt urval insatser på grundval av 
deklarerade utgifter.

De deklarerade utgifterna ska revideras 
på grundval av ett representativt urval och 
regelmässigt med hjälp av statistiska 
urvalsmetoder.
En icke-statistisk urvalsmetod kan 
användas efter en yrkesmässig bedömning 
från revisionsmyndigheten i vederbörligen 
motiverade fall och i enlighet med 
internationella revisionsnormer samt i fall 
där antalet åtgärder under ett 
räkenskapsår är för litet för den 
statistiska metoden.
I sådana fall ska urvalet vara tillräckligt 
stort för att göra det möjligt för 
revisionsmyndigheten att utarbeta ett 
giltigt revisionsuttalande i enlighet med 
artikel 59.5 b i budgetförordningen.
Den icke-statistiska urvalsmetoden ska 
gälla minst 5 % av insatserna för vilka 
utgifter under ett räkenskapsår har 
deklarerats för kommissionen och 10 % 
av de utgifter som under ett räkenskapsår 
har deklarerats för kommissionen.

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 för att fastställa vilka villkor 
dessa revisioner ska uppfylla.
2. Om revisionerna genomförs av ett annat 
organ än revisionsmyndigheten ska denna 
se till att detta organ i sin verksamhet har 
den oberoende ställning som krävs.

2. Om revisionerna genomförs av ett annat 
organ än revisionsmyndigheten ska denna 
se till att detta organ i sin verksamhet har 
den oberoende ställning som krävs.

3. Revisionsmyndigheten ska se till att 
internationellt erkända 
redovisningsstandarder beaktas i 
revisionsarbetet.

3. Revisionsmyndigheten ska se till att 
internationellt erkända 
redovisningsstandarder beaktas i 
revisionsarbetet.

4. Senast sex månader efter det att ett 
operativt program har antagits ska 
revisionsmyndigheten utarbeta en 

4. Senast åtta månader efter det att ett 
operativt program har antagits ska 
revisionsmyndigheten utarbeta en 
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revisionsstrategi för genomförandet av 
revisioner. I revisionsstrategin ska man 
fastställa revisionsmetoden och 
urvalsmetoden för revisioner av 
verksamheterna samt planeringen av 
revisioner under det innevarande och de 
två påföljande räkenskapsåren. 
Revisionsstrategin ska uppdateras varje år 
under perioden 2016–2022. Om ett 
gemensamt förvaltnings- och 
kontrollsystem gäller mer än ett operativt 
program kan en enda revisionsstrategi 
utarbetas för de berörda operativa 
programmen. Revisionsmyndigheten ska 
på begäran överlämna revisionsstrategin 
till kommissionen.

revisionsstrategi för genomförandet av 
revisioner. I revisionsstrategin ska man 
fastställa revisionsmetoden och 
urvalsmetoden för revisioner av 
verksamheterna samt planeringen av 
revisioner under det innevarande och de 
två påföljande räkenskapsåren. 
Revisionsstrategin ska uppdateras varje år 
under perioden 2016–2022. Om ett 
gemensamt förvaltnings- och 
kontrollsystem gäller mer än ett operativt 
program kan en enda revisionsstrategi 
utarbetas för de berörda operativa 
programmen. Revisionsmyndigheten ska 
på begäran överlämna revisionsstrategin 
till kommissionen.

5. Revisionsmyndigheten ska utarbeta 
följande:

5. Revisionsmyndigheten ska utarbeta 
följande:

i) Ett revisionsuttalande om 
årsredovisningen för föregående 
räkenskapsår som ska innehålla uppgifter 
om huruvida årsräkenskaperna är 
fullständiga, exakta och sanningsenliga, 
om hur förvaltnings- och 
kontrollsystemen fungerar och om 
huruvida de underliggande 
transaktionerna är lagliga och korrekta.

i) Ett revisionsuttalande i enlighet med 
artikel 59.5 b i budgetförordningen.

ii) En årlig kontrollrapport med resultaten
av de revisioner som genomförts under 
föregående räkenskapsår.

ii) En kontrollrapport med
huvudresultaten, inklusive brister som 
konstaterats i förvaltnings- och 
kontrollsystemen, av de revisioner som 
genomförts i enlighet med artikel 116.1 
och de föreslagna och genomförda 
korrigerande åtgärderna.

Den rapport som avses i led ii ska 
innehålla uppgifter om de eventuella 
brister som konstaterats i förvaltnings-
och kontrollsystemet och eventuella 
korrigerande åtgärder som vidtagits eller 
bör vidtas.
Om ett gemensamt förvaltnings- och 
kontrollsystem gäller för mer än ett 
operativt program kan de uppgifter som 
krävs enligt led ii samlas i en enda rapport.

Om ett gemensamt förvaltnings- och 
kontrollsystem gäller för mer än ett 
operativt program kan de uppgifter som 
krävs enligt led ii samlas i en enda rapport.



AM\942530SV.doc 51/56 PE514.702v03-00

SV

6. Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, anta mallar för 
revisionsstrategin, det årliga
revisionsuttalandet och den årliga
kontrollrapporten samt för den 
urvalsmetod som avses i punkt 4. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 143.3.

6. Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, anta mallar för 
revisionsstrategin, revisionsuttalandet och 
kontrollrapporten. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 143.2.

6a. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 för att fastställa omfattningen 
och innehållet i revisioner av insatserna 
och av räkenskaperna och metoden för 
det urval av insatser som avses i punkt 1.

7. I enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 143.3 ska kommissionen anta 
tillämpningsföreskrifter för användning av 
uppgifter som inhämtats under revisioner 
som genomförts av kommissionens 
tjänstemän eller kommissionens 
företrädare.

7. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med
artikel 142 för att fastställa detaljerade 
bestämmelser om användning av uppgifter 
som inhämtats under revisioner som 
genomförts av kommissionens tjänstemän 
eller kommissionens företrädare.

Or. en

Ändringsförslag 35
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Bilaga IIa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

GENOMFÖRANDE AV 
FINANSIERINGSINSTRUMENTEN: 

FINANSIERINGSAVTAL
1. När ett finansieringsinstrument 
genomförs enligt punkt 4a och 4b i 
artikel 33 i denna förordning ska 
finansieringsavtalet inbegripa villkor för 
att lämna bidrag från det operativa 
programmet till finansieringsinstrumentet 
och ska inbegripa åtminstone följande 
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element:
a) Investeringsstrategin eller 
investeringspolitiken, inbegripet 
genomförandearrangemangen, de 
finansiella produkter som ska erbjudas, 
slutmottagarna och planerad kombination 
med bidragsstöd (i förekommande fall).
b) En verksamhetsplan eller likvärdiga 
handlingar för finansieringsinstrumentet 
som ska genomföras, inklusive den 
förväntade hävstångseffekt som avses i 
artikel 32.2.
c) De målresultat som det berörda 
finansieringsinstrumentet förväntas 
uppnå för att bidra till de specifika målen 
och resultaten av den relevanta 
prioriteringen.
d) Bestämmelser om övervakning av 
genomförandet av investeringarna och av 
investeringsflöden, inbegripet 
rapportering genom 
finansieringsinstrumenten till 
fondandelsfonden och/eller 
förvaltningsmyndigheten för att garantera 
att artikel 40 följs.
e) Revisionskrav, såsom minimikrav för 
dokumentation som ska bevaras på 
finansieringsinstrumentsnivå (och i 
förekommande fall på 
fondandelsfondsnivå) och krav i 
anslutning till separat bokföring för de 
olika stödformerna i överensstämmelse 
med artikel 32.5 och 32.6 (i tillämpliga 
fall), inbegripet bestämmelser och krav 
rörande de nationella 
revisionsmyndigheternas, kommissionens 
revisorers och 
Europeiska revisionsrättens tillgång till 
handlingar för att garantera en tydlig 
verifieringskedja i enlighet med artikel 34.
f) Krav och förfaranden för förvaltning av 
det bidrag i etapper som tillhandahålls av 
det operativa programmet i enlighet med 
artikel 35 och för prognosen för 
investeringsflöden, inbegripet kraven på 
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förvaltningskonton/separat bokföring 
enligt artikel 33.8.
g) Krav och förfaranden för förvaltning 
av räntor och andra vinster som 
genereras i den mening som avses i 
artikel 37, inbegripet godtagbara likvida 
transaktioner/investeringar och de 
berörda parternas ansvar och 
skadeståndsskyldighet.
h) Bestämmelser om beräkning och 
betalning av ådragna 
förvaltningskostnader eller 
förvaltningsavgifter för 
finansieringsinstrumentet.
i) Bestämmelser om återanvändning av 
medel som kan härledas från de 
europeiska struktur- och 
investeringsfondernas stöd fram till 
utgången av berättigandeperioden i 
överensstämmelse med artikel 38.
j) Bestämmelser om användning av medel 
som kan härledas från de europeiska 
struktur- och investeringsfondernas stöd 
efter utgången av berättigandeperioden i 
överensstämmelse med artikel 39 och en 
exitstrategi för att få ut bidraget från de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna ur 
finansieringsinstrumentet.
k) Villkoren för ett eventuellt 
tillbakadragande eller partiellt 
tillbakadragande av programbidragen 
från programmen till 
finansieringsinstrumenten, i tillämpliga 
fall inbegripet fondandelsfonden.
l) Bestämmelser för att säkerställa att 
organ som genomför 
finansieringsinstrumenten förvaltar 
finansieringsinstrumenten på ett 
oberoende sätt och i överensstämmelse 
med relevanta yrkesstandarder, agerar 
uteslutande i de parters intresse som 
lämnar bidrag till 
finansieringsinstrumentet.
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m) Bestämmelser för avveckling av 
finansieringsinstrumentet.
När finansieringsinstrumenten 
organiseras genom en fondandelsfond ska 
dessutom finansieringsavtalet mellan 
förvaltningsmyndigheten och det organ 
som genomför fondandelsfonden också 
innehålla bestämmelser om bedömning 
och urval av organ som genomför 
finansieringsinstrument, inbegripet 
inbjudan att lämna intresseanmälan eller 
förfaranden för offentlig upphandling.
2. De strategidokument som avses i 
artikel 33.4 för finansieringsinstrument 
som genomförs enligt artikel 33.4 c ska 
inbegripa åtminstone följande element:
a) Investeringsstrategin eller 
investeringspolicyn för 
finansieringsinstrumentet, allmänna 
villkor för de planerade låneprodukterna, 
de avsedda mottagarna och de åtgärder 
som ska stödjas.
b) En verksamhetsplan eller likvärdiga 
handlingar för finansieringsinstrumentet
som ska genomföras, inklusive den 
förväntade hävstångseffekt som avses i 
artikel 32.2.
c) Användning och återanvändning av 
medel som kan härledas från de 
europeiska struktur- och 
investeringsfondernas stöd i 
överensstämmelse med artiklarna 37, 38 
och 39 i förordningen om gemensamma 
bestämmelser.
d) Övervakning och rapportering av 
genomförandet av 
finansieringsinstrumentet för att 
garantera att artikel 40 följs.

Or. en

Ändringsförslag 36
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Förslag till förordning
Bilaga IIId (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. ESF:s andel av strukturfondernas 
resurser 2014–2020, förutom målet för 
Europeiskt territoriellt samarbete och 
stödet till de mest utsatta, ska vara lika 
stor som ESF:s andel för medlemsstaten 
enligt målen för programmen konvergens 
och regional konkurrenskraft och 
sysselsättning perioden 2007–2013. Vid 
denna beräkning räknas fördelningen av 
medlemsstatens stöd till instrumentet för 
de mest utsatta i förhållande till 
fördelningen av de sammanlagda 
resurserna inom strukturfonderna för 
målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning.
2. Utöver denna andel tillförs ytterligare 
en andel per medlemsstat för att 
garantera att ESF:s procentandel av 
strukturfondernas och 
Sammanhållningsfondens sammanlagda 
resurser på EU-nivå, förutom 
Sammanhållningsfondens anslag till 
Fonden för ett sammanlänkat Europa och 
stödet till de mest utsatta, uppgår 
till 23,1 %.
3. Den ytterligare procentandel som 
tillförs de andelar som avgörs i första 
steget beräknas på grundval av 
medlemsstaternas sysselsättningsgrad 
(ålder 20–64) referensåret 2012. I 
medlemsstater där andelen sysselsatta 
uppgår till 65 % eller mindre uppgår den 
ytterligare andelen till 1,7 %. Om 
sysselsättningsgraden är högre än 65 % 
men lägre än 70 % uppgår den ytterligare 
andelen till 1,2 %. Om 
sysselsättningsgraden är högre än 70 % 
men lägre än 75 % uppgår den ytterligare 
andelen till 0,7 %. För medlemsstater med 
en sysselsättningsgrad över 75 % behövs 
ingen ökning.
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Or. en

Ändringsförslag 37
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Bilaga XXX (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga XXX
Fastställande av en schablonsats för 

nettoinkomstgenererande projekt
Sektor Schablon-

sats
1 VÄGAR 30 %
2 JÄRNVÄGAR 20 %
3 STADS-

TRANS-
PORTER

20 %

4 VATTEN 25 %
5 FAST 

AVFALL
20 %

Or. en


