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Ändringsförslag 14
Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Förordning (EU) nr …/… 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser] begränsar anslagen per 
medlemsstat till 110 % av den nivå de hade 
i reala termer under perioden 2007–2013.
Medlemsstater som påverkas av 
begränsningen behöver ytterligare skydd 
mot automatiskt återtagande av anslag 
under perioden 2007–2013.

(6) Förordning (EU) nr …/… 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser] begränsar anslagen per 
medlemsstat till 110 % av den nivå de hade 
i reala termer under perioden 2007–2013.
Medlemsstater som påverkas av 
begränsningen behöver ytterligare skydd 
mot automatiskt återtagande av anslag 
under perioden 2007–2013. För vissa 
medlemsstater kommer nivån på anslagen 
till och med att minska i reala termer 
jämfört med perioden 2007–2013.

Or. en

Ändringsförslag 15
Jan Březina

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Tidsfristen för beräkning av det 
automatiska återtagandet av de årliga 
åtagandena för 2011 och 2012 bör skjutas 
upp ett år, men åtagandena för 2012 som 
fortfarande är utestående den 
31 december 2015 måste motiveras senast 
den 31 december 2015. Detta bör bidra till 
att förbättra upptagandet av medel som 
anslagits till operativa program i de 
medlemsstater vars framtida anslag inom 
sammanhållningspolitiken har begränsats
till 110 % av den nivå de hade i reala 
termer under perioden 2007–2013. En 
sådan flexibilitet behövs eftersom 

(9) Tidsfristen för beräkning av det 
automatiska återtagandet av de årliga 
åtagandena för 2011, 2012 och 2013 bör 
skjutas upp ett år, men åtagandena för 2013
som fortfarande är utestående den 
31 december 2016 måste motiveras senast 
den 31 december 2016. Detta bör bidra till 
att förbättra upptagandet av medel som 
anslagits till operativa program i de 
medlemsstater vars BNP från 2001 till 
2003 låg under 85 procent av 
genomsnittet i EU-25 under samma 
period. En sådan flexibilitet behövs 
eftersom programmen genomförs 
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programmen genomförs långsammare än 
förväntat särskilt i de medlemsstaterna.

långsammare än förväntat särskilt i de 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 16
Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Artikel 1 – led -1a (nytt)
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 56 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a) Artikel 56.1 ska ändras på följande 
sätt:
”1. Utgifter, bl.a. för större projekt, skall 
berättiga till bidrag från fonderna om 
stödmottagaren de facto har betalat 
dessa mellan den dag då de operativa 
programmen lämnats in till 
kommissionen eller från och med den 
1 januari 2007 beroende på vilken dag 
som infaller först, och den 
31 december 2016. Insatserna får inte ha 
slutförts före den dag då 
stödberättigandet börjar gälla.”

Or. en

Motivering

I enlighet med föredragandens förslag att förlänga det automatiska återtagandet med ett år 
skulle sista dagen för stödberättigande vara den 31 december 2016.

Ändringsförslag 17
Nuno Teixeira, Tamás Deutsch, Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 77 – punkterna 2 och 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) Artikel 77.6 ska utgå. 1) Artikel 77 ska ändras på följande sätt:
a) I punkt 2 ska inledningen ändras på 
följande sätt:

”2. Genom undantag från artikel 53.2, 
från andra meningen i artikel 53.4 samt 
från de tak som anges i bilaga III, ska 
beloppen för mellanliggande betalningar 
och slutbetalningar höjas med 
tio procentenheter jämfört med 
medfinansieringssatsen för varje 
prioriterat område, som dock inte får 
överstiga 100 %, och denna höjning ska 
tillämpas på de stödberättigande utgifter 
som nyligen redovisats i varje attesterad 
utgiftsdeklaration som lämnats in efter 
det datum när en medlemsstat uppfyller 
något av följande villkor och till 
programperiodens slut:”
b) Punkt 6 ska utgå.

Or. en

Ändringsförslag 18
Jan Březina

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led a
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 93 – punkt 2b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2b. Med avvikelse från punkt 1 
första stycket och punkt 2, för 
medlemsstater vars anslag inom 
sammanhållningspolitiken för 
programperioden 2014–2020 har 
begränsats till 110 % av sin nivå i reala 
termer för perioden 2007–2013, ska den 
tidsfrist som avses i punkt 1 vara den 
31 december det tredje året efter det år då 
det årliga budgetåtagandet gjordes under 

”2b. Med avvikelse från punkt 1 
första stycket och punkt 2, för 
medlemsstater vars BNP från 2001 till 
2003 var lägre än 85 procent av 
genomsnittet i EU-25 under samma 
period, enligt vad som framgår av 
bilaga III, ska den tidsfrist som avses i 
punkt 1 vara den 31 december det 
tredje året efter det år då det årliga 
budgetåtagandet gjordes under 
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perioden 2007–2012 enligt deras operativa 
program.”

perioden 2007–2013 enligt deras operativa 
program.”

Or. en

Motivering

Denna ändring skulle hjälpa de minst utvecklade länderna att utnyttja EU:s finansiella 
resurser till investeringar som stimulerar den ekonomiska tillväxten och skapar 
arbetstillfällen och den skulle garantera likabehandling av de berörda medlemsstaterna. 
Regeln om återtagande skulle anpassa tidsvillkoren i den nuvarande och framtida 
programperioden, vilket skulle hjälpa länderna att genomföra förberedda investeringsprojekt 
och utnyttja de tilldelade pengarna för att stärka EU:s konkurrenskraft.

Ändringsförslag 19
László Surján, Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det ska emellertid gälla retroaktivt för 
medlemsstaterna, från och med det datum
när det finansiella stödet ställdes till de 
medlemsstaternas förfogande i enlighet 
med artikel 77.2 i 
förordning (EG) nr 1083/2006.

Or. en


