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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma 
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och 
Europeiska havs- och fiskerifonden som omfattas av den gemensamma strategiska 
ramen, om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av 
förordning (EG) nr 1083/2006
(COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0615),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 177 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag 
(C7-0335/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från revisionsrätten av den 15 december 20111,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
25 april 20122,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den ...,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandena från 
budgetutskottet, utskottet för budgetkontroll, utskottet för ekonomi och valutafrågor, 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet, utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för 
transport och turism, utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, fiskeriutskottet, 
utskottet för kultur och utbildning samt utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män (A7-0335/2011),

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

                                               
1 EUT C 47, 17.2.2011, s. 1 
2 EUT C 0, 0.0.0000, s. 0./Ännu ej offentliggjort i EUT,
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3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Titel 1 – titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS FÖRORDNING om 
gemensamma bestämmelser för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska 
havs- och fiskerifonden som omfattas av 
den gemensamma strategiska ramen, om 
allmänna bestämmelser för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden och Sammanhållningsfonden 
samt om upphävande av förordning (EG) 
nr 1083/2006

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS FÖRORDNING om 
gemensamma bestämmelser för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska 
havs- och fiskerifonden, om allmänna 
bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden och Sammanhållningsfonden 
samt om upphävande av rådets förordning 
(EG) nr 1083/2006

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För varje partnerskapsavtal och varje 
enskilt program bör en medlemsstat 
organisera ett partnerskap med företrädare 
för behöriga regionala, lokala och andra
myndigheter, näringslivets och 
arbetsmarknadens parter samt organ som 
företräder civilsamhället, inklusive 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organ med ansvar för 
jämlikhet och likabehandling. Syftet med 

(9) För varje partnerskapsavtal och varje 
enskilt program bör en medlemsstat 
organisera ett partnerskap genom att sluta 
ett partnerskapsavtal med behöriga 
regionala och lokala myndigheter. 
Medlemsstaterna bör även samarbeta, i 
överensstämmelse med dess 
institutionella, rättsliga och finansiella 
ramverk, med näringslivets och 
arbetsmarknadens parter, andra 
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sådana partnerskap är att följa principen 
om flernivåstyre, att berörda parter ska ta 
ansvar för planerade insatser och att bygga 
på relevanta aktörers erfarenheter och 
sakkunskap. Kommissionen bör ha 
befogenhet att anta delegerade akter för att 
föreskriva om en uppförandekod för att se 
till att partnerna deltar i utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av partnerskapsavtalen och 
programmen på ett konsekvent sätt.

myndigheter samt organ som företräder 
civilsamhället, inklusive 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organ med ansvar för 
jämlikhet och likabehandling. Syftet med 
sådana partnerskap är att följa principen 
om flernivåstyre, att berörda parter ska ta 
ansvar för planerade insatser och att bygga 
på relevanta aktörers erfarenheter och 
sakkunskap. Kommissionen bör ha 
befogenhet att anta delegerade akter för att 
föreskriva om en uppförandekod för att se 
till att partnerna deltar i utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av partnerskapsavtalen och 
programmen på ett konsekvent sätt.

Or. en

Motivering

Det är, i överensstämmelse med ändringsförslaget till artiklarna 4 och 5, nödvändigt att 
stärka principerna om flernivåstyre och partnerskap, eftersom dessa principer är en 
förutsättning för att unionens mål ska kunna fastställas och genomföras på ett effektivt sätt.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Som ett led i sina satsningar på ökad 
ekonomisk, territoriell och social 
sammanhållning bör unionen i alla skeden 
av genomförandet av fonderna som 
omfattas av grundförordningen sträva 
efter att undanröja ojämlikhet och främja 
jämställdhet, liksom att bekämpa 
diskrimination på grund av kön, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning enligt artikel 2 i fördraget om 
Europeiska unionen, artikel 10 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
och artikel 21 i stadgan om de 
grundläggande rättigheterna.
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Or. en

Motivering

Social inkludering och likabehandling bör införlivas i grundförordningen, för att erkänna 
skyldigheterna från FEU, EUF-fördraget och stadgan om grundläggande rättigheter.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) Målen för fonderna som omfattas av 
grundförordningen bör eftersträvas inom 
ramen för hållbar utveckling och unionens 
arbete för att bevara, skydda och förbättra 
miljön i enlighet med artiklarna 11 och 
191 i fördraget, med hänsyn till principen 
att den som förorenar ska betala.  
Medlemsstaterna bör lämna information 
om stödet till klimatförändringsmålen i 
enlighet med ambitionen att använda minst 
20 % av unionens budget till det, på ett sätt 
som kommissionen bestämmer i en 
delegerad akt.

Or. en

Motivering

Anpassning till ändringsförslagen till artiklarna 8 och 9.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Kommissionen bör genom en 
delegerad rättsakt anta en gemensam 
strategisk ram för att omsätta unionens 
mål i nyckelåtgärder för GSR-fonderna, i 
syfte att ge programplaneringen i 
medlemsstaterna och regionerna en klarare 

(14) För att uppnå målen i unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt bör 
den gemensamma strategiska ramen 
samordna och balansera 
investeringsprioriteringarna med de 
tematiska mål som är specifika för 
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strategisk riktning. Den gemensamma 
strategiska ramen bör underlätta den 
sektorsvisa och territoriella samordningen 
av unionens insatser genom GSR-fonderna
och med andra relevanta politikområden 
och instrument inom unionen.

fonderna som omfattas av 
grundförordningen och som fastställs i 
denna förordning. Syftet med den 
gemensamma strategiska ramen är att ge 
programplaneringen i medlemsstaterna och 
regionerna en klarare strategisk inriktning. 
Den gemensamma strategiska ramen bör 
underlätta den sektorsvisa och territoriella 
samordningen av unionens insatser genom 
fonderna som omfattas av
grundförordningen och med andra 
relevanta politikområden och instrument 
inom unionen. Den gemensamma 
strategiska ramen bör fastställas i en 
bilaga till denna förordning.

Or. en

Motivering

Anpassning till artiklarna 10–12.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15a. En nära samverkan bör utvecklas 
mellan fonder som omfattas av 
grundförordningen och Horisont 2020 i 
syfte att stärka nationella och regionala 
aktörers forsknings- och 
innovationskapacitet inom ramen för 
strategier för smart specialisering och 
målet att bygga en 
”spetsforskningstrappa”. Principerna om 
excellens bör vara ett viktigt verktyg för 
att utveckla samverkan mellan 
sammanhållningspolitiken och forskning 
och utveckling, och innovationspolitiken.

Or. en
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Motivering

En nära samverkan bör skapas för att öka genomslagskraften för unionens politik, med 
särskilt beaktande av komplementariteten mellan sammanhållningspolitik och forsknings- och 
utvecklingspolitik.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(16) På grundval av den gemensamma 
strategiska ramen bör varje medlemsstat 
utarbeta ett partnerskapsavtal i samarbete 
med sina partner och i dialog med 
kommissionen. Partnerskapsavtalet bör 
omsätta innehållet i den gemensamma 
strategiska ramen till ett nationellt 
sammanhang, innehålla fasta åtaganden för 
hur målen i unionens strategi för en smart 
och hållbar tillväxt för alla ska uppnås 
genom programplaneringen för fonderna 
som omfattas av grundförordningen och 
bör fastställa arrangemang för att trygga 
ett effektivt och ändamålsenligt 
genomförande av fonderna som omfattas 
av grundförordningen.

Or. en

Motivering

Anpassning av ändringsförslaget till artikel 12 samt harmonisering av ordalydelsen i detta 
skäl och artikel 14.d och 14.e.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Medlemsstaterna bör koncentrera sitt 
stöd så att det bidrar på ett väsentligt vis till 
att unionens mål uppnås, i enlighet med 

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

särskilda nationella och regionala 
utvecklingsbehov. Förhandsvillkor bör 
fastställas, så att de nödvändiga 
ramvillkoren för en effektiv användning av 
unionens stöd är på plats. Förhandsvillkor 
bör tillämpas endast om de har en direkt 
koppling till och inverkan på ett effektivt 
genomförande av fonderna som omfattas 
av grundförordningen. Kommissionen bör 
bedöma medlemsstaternas uppgifter om
uppfyllelsen av förhandsvillkoren i 
samband med sin bedömning av 
partnerskapsavtalen och programmen. I de 
fall då ett förhandsvillkor inte uppfylls bör 
kommissionen ha befogenhet att ställa in 
utbetalningarna till programmet, i enlighet 
med de fondspecifika bestämmelserna.

Or. en

Motivering

Anpassning av ändringsförslaget till artikel 17.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) En resultatram bör fastställas för varje
program, i syfte att övervaka 
måluppfyllelsen för varje program under 
programperioden. Kommissionen bör 
genomföra en resultatöversyn i samarbete 
med medlemsstaterna 2017 och 2019. En 
resultatreserv bör avsättas och anslås 
under 2019 i de fall då delmålen i 
resultatramen uppnåtts. Det inte bör 
finnas någon resultatreserv för program 
inom målet Europeiskt territoriellt 
samarbete, eftersom dessa program är av 
olika typ och omfattar flera olika länder. I 
de fall då man är långt ifrån målen och 
delmålen bör kommissionen kunna ställa 
in betalningarna till programmet eller, vid 

(18) En resultatram bör fastställas för varje 
program, i syfte att övervaka 
måluppfyllelsen för varje program under 
programperioden. Kommissionen bör 
genomföra en resultatöversyn i samarbete 
med medlemsstaterna 2017 och 2019.
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programperiodens slut, tillämpa 
finansiella korrigeringar för att inte 
unionens budget ska användas på ett 
slösaktigt eller ineffektivt sätt.

Or. en

Motivering

Anpassning av ändringsförslaget till artikel 18.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(19) Genom att skapa en närmare koppling 
mellan sammanhållningspolitiken och 
unionens ekonomiska styrning kan man 
säkerställa att genomslagskraften för 
utgifterna under fonderna som omfattas 
av grundförordningen stöds av en sund 
ekonomisk politik och att fonderna som 
omfattas av grundförordningen kan styras 
om för att hantera ekonomiska problem i 
ett land, om det skulle behövas. I fråga om 
uppfyllandet av villkoren om ekonomisk 
styrning, bör de villkorsbestämmelser som 
följer av tillväxt- och stabilitetspakten 
gälla för Sammanhållningsfonden. Denna 
process måste genomföras gradvis och 
inledas med ändringar av 
partnerskapsavtalet och av programmen för 
att stödja rådets rekommendationer om att 
åtgärda makroekonomiska obalanser och 
sociala och ekonomiska problem.
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medlemsstaterna och särskilt beakta hur 
inställandet påverkar den berörda 
medlemsstatens ekonomi. Upphävandena 
ska ställas in och medlen göras 
tillgängliga igen så snart medlemsstaten 
vidtar nödvändiga åtgärder.

Or. en

Motivering

Anpassning av ändringsförslaget till artikel 21. Villkorsbestämmelserna i tillväxt- och 
stabilitetspakten bör fortsätta att gälla.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(35) Efterhandsutvärderingar bör göras för 
att man ska kunna bedöma såväl verkan av 
fonderna som omfattas av 
grundförordningen och resurseffektivitet 
som deras bidrag till de övergripande 
målen för fonderna som omfattas av 
grundförordningen och unionens strategi 
för smart och hållbar tillväxt för alla. 
Utifrån efterhandsutvärderingar bör 
kommissionen utarbeta en 
sammanfattande rapport om 
efterhandsutvärderingen för varje fond.

Or. en

Motivering

Anpassning av ändringsförslaget till artikel 50.
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Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Anpassning av ändringsförslaget till artikel 4.4.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Motivering

Anpassning av ändringsförslaget till artikel 18.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 70

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Anpassning av ändringsförslaget till artikel 105.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 73

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(73) Det är nödvändigt att fastställa de 
faktorer som kan ändra fondernas 

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

samfinansieringssats för de operativa 
programmen, särskilt för att öka 
unionsmedlens multiplikatoreffekt. Det är 
också nödvändigt att fastställa de högsta 
samfinansieringssatserna per 
regionkategori, för att säkerställa att 
samfinansieringsprincipen följs genom en 
lämplig nivå på offentligt och privat stöd 
från medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Anpassning av ändringsförslaget till artikel 24.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 88

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(88) För att komplettera och ändra vissa 
icke-väsentliga delar av denna förordning, 
bör befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen avseende en uppförandekod 
om de mål och kriterier som ska stödja 
genomförandet av partnerskapet,
antagandet av en gemensam strategisk 
ram, kompletterande regler om tilldelning 
av resultatreserven, avgränsningen av de 
områden och den befolkning som omfattas 
av lokala utvecklingsstrategier, närmare 
regler om finansieringsinstrument 
(förhandsbedömning, kombinering av 
stödformer, stödberättigande, typer av 
verksamhet som inte kan få stöd), 
bestämmelser om vissa typer av 
finansieringsinstrument som inrättas på 
nationell, regional, transnationell eller 
gränsöverskridande nivå, bestämmelser om 
finansieringsavtal, överlåtelse och 
förvaltning av tillgångar, förfaranden för
förvaltning och kontroll, regler för 
betalningsansökningar samt inrättande av 

(88) För att komplettera och ändra vissa 
icke-väsentliga delar av denna förordning, 
bör befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen avseende en uppförandekod 
om de mål och kriterier som ska stödja 
genomförandet av partnerskapet, metoden 
som används för att tillhandahålla 
information om stödet till 
klimatförändringsmålen, kriterierna för 
avgränsningen av de områden och den 
befolkning som omfattas av lokala 
utvecklingsstrategier, närmare regler om 
finansieringsinstrument (kombinering av 
stödformer, stödberättigande, typer av 
verksamhet som inte kan få stöd), 
bestämmelser om vissa typer av 
finansieringsinstrument som inrättas på 
nationell, regional, transnationell eller 
gränsöverskridande nivå, bestämmelser om 
minimiregler som ska inbegripas i
finansieringsavtal och strategidokument, 
överlåtelse och förvaltning av tillgångar, 
förvaltning och kontroll, regler för 
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ett system för kapitalisering av årliga 
delbetalningar, fastställande av 
schablonbelopp för vinstdrivande 
verksamhet, fastställande av ett 
schablonbelopp för indirekta kostnader för 
bidrag som bygger på befintliga metoder 
och motsvarande satser som används på 
unionens politikområden, 
medlemsstaternas ansvar för förfarandet 
för rapportering av oriktigheter och 
återkrav av otillbörligt utbetalda belopp, 
förfarandena för utbyte av uppgifter om 
insatser, förfaranden för en lämplig 
verifieringskedja, villkoren för nationella 
revisioner, ackrediteringskrav för 
förvaltningsmyndigheter och 
attesteringsmyndigheter, angivande av 
allmänt godkända databärare samt kriterier 
för att fastställa nivå för finansiella 
korrigeringar. Kommissionen bör också 
ges befogenheter att ändra bilaga V för att 
göra de anpassningar som kan komma att 
krävas i framtiden. Det är särskilt viktigt 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under det förberedande arbetet, 
inbegripet på expertnivå.

betalningsansökningar samt inrättande av 
ett system för kapitalisering av årliga 
delbetalningar, fastställande av 
schablonbelopp för vinstdrivande 
verksamhet, fastställande av ett 
schablonbelopp för indirekta kostnader för 
bidrag som bygger på befintliga metoder 
och motsvarande satser som används på 
unionens politikområden, 
medlemsstaternas ansvar för förfarandet 
för rapportering av oriktigheter och 
återkrav av otillbörligt utbetalda belopp, 
förfarandena för utbyte av uppgifter om 
insatser, en lämplig verifieringskedja, 
villkoren för nationella revisioner, 
bestämmelser om användning av 
uppgifter som inhämtats under revisioner,
ackrediteringskrav för 
förvaltningsmyndigheter och 
attesteringsmyndigheter, angivande av 
godkända databärare samt kriterier för att 
fastställa nivå för finansiella korrigeringar. 
Kommissionen bör också ges befogenheter 
att ändra bilaga V för att göra de 
anpassningar som kan komma att krävas i 
framtiden. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under det förberedande arbetet, inbegripet 
på expertnivå.

Or. en

Motivering

Anpassning till ändringsförslagen avseende delegeringen av befogenhet i artiklarna 2, 8, 12, 
18, 32, 33, 34, 114, 116 och 132.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 90

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(90) Kommissionen bör ha befogenhet att 
för alla GSR-fonder genom 
genomförandeakter anta beslut om 

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

genomförandeakter, anta beslut om 
godkännande av partnerskapsavtal och, vid 
återtagande, beslut om ändring av beslut 
om antagande av program, samt för 
fonderna beslut om fastställande av 
regioner och medlemsstater som uppfyller 
kriterierna för Investering för tillväxt och 
sysselsättning, beslut om årlig fördelning 
av åtagandebemyndiganden till 
medlemsstaterna, beslut om vilka belopp 
som ska överföras från 
Sammanhållningsfondens anslag för varje 
medlemsstat till Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, beslut om vilket 
belopp som ska överföras från 
strukturfondernas anslag för varje 
medlemsstat för programmet för 
livsmedelsstöd till utsatta människor, 
beslut om antagande och ändring av 
operativa program, beslut om större 
projekt, beslut om gemensamma 
handlingsplaner, beslut om inställande av 
betalningar och beslut om finansiella 
korrigeringar.

Or. en

Motivering

Anpassning till ändringarna avseende genomförandeakter i artiklarna 18 och 21.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 91

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(91) För att garantera enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning bör 
kommissionen ges 
genomförandebefogenheter i fråga om 
metoder för klimatförändringsmål, 
standardvillkor för övervakning av 
finansieringsinstrument, enhetliga villkor 

(91) För att garantera enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning bör 
kommissionen ges 
genomförandebefogenheter i fråga om 
standardvillkor för övervakning av 
finansieringsinstrument, modellerna för 
övervakning och rapportering om
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för övervakning och tillhandahållande av 
uppgifter som samlats in vid övervakning 
för finansieringsinstrument, metoder för 
beräkning av nettoinkomster för 
vinstdrivande projekt, systemet för 
elektroniskt utbyte av uppgifter mellan 
medlemsstaterna och kommissionen, 
mallar för operativa program för fonderna, 
nomenklaturen för insatskategorier, format 
för information om större projekt och 
metoder för genomförande av kostnads-
nyttoanalyser för större projekt, mallen för 
gemensamma handlingsplaner, mallen för 
årliga och slutliga genomföranderapporter, 
vissa tekniska krav på informations- och 
publicitetsåtgärder och anvisningar för 
sådana åtgärder, bestämmelser om 
informationsutbyte mellan stödmottagarna 
och förvaltningsmyndigheter, 
attesteringsmyndigheter, 
revisionsmyndigheter och förmedlande 
organ, mallar för förvaltningsförklaring, 
mallar för revisionsstrategi, yttrande och 
årlig kontrollrapport, urvalsmetoder, 
bestämmelser för användning av 
uppgifter som inhämtats under revisioner
samt mallen för betalningsansökningar, i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

finansieringsinstrument, metoder för 
beräkning av nettoinkomster för 
vinstdrivande projekt, systemet för 
elektroniskt utbyte av uppgifter mellan 
medlemsstaterna och kommissionen, 
mallar för operativa program för fonderna, 
nomenklaturen för insatskategorier, format 
för information om större projekt och 
metoder för genomförande av kostnads-
nyttoanalyser för större projekt, mallen för 
gemensamma handlingsplaner, mallen för 
årliga och slutliga genomföranderapporter, 
vissa tekniska krav på informations- och 
publicitetsåtgärder och anvisningar för 
sådana åtgärder, bestämmelser om 
informationsutbyte mellan stödmottagarna 
och förvaltningsmyndigheter, 
attesteringsmyndigheter, 
revisionsmyndigheter och förmedlande 
organ, mallar för förvaltningsförklaring, 
mallar för revisionsstrategi, yttrande och 
årlig kontrollrapport, urvalsmetoder samt 
mallen för betalningsansökningar, i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

Or. en

Motivering

Anpassning till ändringsförslagen till artiklarna 8 och 116.
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs de 
gemensamma reglerna för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden (Eruf), 
Europeiska socialfonden (ESF), 
Sammanhållningsfonden, Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU) och Europeiska havs- och 
fiskerifonden (EHFF), som verkar inom en 
gemensam strategisk ram (nedan kallade
GSR-fonderna). Där fastställs även 
bestämmelser som ska säkerställa att GSR-
fonderna fungerar effektivt och att 
fonderna samordnas med varandra och med 
andra unionsinstrument.

I denna förordning fastställs de 
gemensamma reglerna för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden (Eruf), 
Europeiska socialfonden (ESF), 
Sammanhållningsfonden, Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU) och Europeiska havs- och 
fiskerifonden (EHFF), (nedan tillsammans 
kallade fonderna som omfattas av 
grundförordningen). Där fastställs även 
bestämmelser som ska säkerställa att 
fonderna som omfattas av 
grundförordningen fungerar effektivt och 
att fonderna samordnas med varandra och 
med andra unionsinstrument.

(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning gäller de definitioner 
av finansieringsinstrument som fastställs i 
budgetförordningen för de 
finansieringsinstrument som stöds av 
GSR-fonderna, utom när annat föreskrivs 
i den här förordningen.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Därutöver ska följande definitioner gälla: I denna förordning gäller följande 
definitioner:

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. gemensam strategisk ram: det dokument 
där unionens mål, en smart och hållbar 
tillväxt för alla, omsätts till nyckelåtgärder 
för GSR-fonderna; för varje tematiskt mål 
fastställs de nyckelåtgärder som ska 
stödjas av GSR-fonderna samt
mekanismer för att säkerställa att 
programplaneringen i GSR-fonderna är 
sammanhängande och överensstämmer 
med medlemsstaternas och unionens 
politik på områdena ekonomi och 
sysselsättning.

2. gemensam strategisk ram: en ram som 
samordnar och balanserar 
investeringsprioriteringar för att unionens 
mål om en smart och hållbar tillväxt för 
alla ska kunna uppnås; för varje tematiskt 
mål fastställs mekanismer för att 
säkerställa att programplaneringen i 
fonderna som omfattas av 
grundförordningen är sammanhängande 
och överensstämmer med 
medlemsstaternas och unionens politik på 
områdena ekonomi och sysselsättning.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att åtgärda behovet av en mer enhetlig definition av GSR i 
förordningen.
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Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. finansiellt instrument: sådana 
finansiella instrument som avses i 
budgetförordningen, om inte annat 
föreskrivs.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att förtydliga artikelns struktur genom att i 
definitionsförteckningen inbegripa en definition av finansiella instrument.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 10b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10b. fondandelsfonder: en fond som 
införts i syfte att ge stöd från program till 
flera organ som genomför 
finansieringstekniska instrument,

Or. en

Motivering

För tydlighetens skull bör det finnas en definition av fondandelsfonder. Detta ändringsförslag 
försöker åstadkomma en definition utifrån etablerade termer som används i finans- och 
investeringsindustrin.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16. lokal utvecklingsstrategi: en 16. lokal utvecklingsstrategi: en 
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sammanhängande uppsättning insatser som 
svarar mot lokala mål och behov, som 
bidrar till att uppnå unionens strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla och som 
genomförs i partnerskap på lämplig nivå.

sammanhängande uppsättning insatser som 
svarar mot lokala mål och behov, som 
bidrar till att uppnå unionens strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla och som 
utformats av och genomförs i partnerskap 
med lokala aktionsgrupper på lämplig 
nivå.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att åtgärda behovet av en mer enhetlig definition av lokal 
utvecklingsstrategi, genom att tydligt koppla den till lokala aktionsgrupper som de som 
huvudsakligen utformar och genomför dessa strategier.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

22. små och medelstora företag: 
mikroföretag och små och medelstora 
företag i enlighet med kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG eller dess 
senare ändringar.

22. små och medelstora företag: 
mikroföretag och små och medelstora 
företag enligt definitionen i 
kommissionens rekommendation 
2003/361/EG.

Or. en

Motivering

Med hänsyn till bestämmelsen om dynamiska hänvisningar är den sista satsen i definition 22 
onödig. (Dynamisk referens: hänvisningen förutsätts gälla lydelsen i den ändrade 
bestämmelsen, om tillämpligt.)
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Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Fonderna som omfattas av 
grundförordningen ska genom fleråriga 
program tillhandahålla stöd som 
kompletterar nationella, regionala och 
lokala insatser, för att bidra till unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla, med hänsyn till de integrerade 
riktlinjerna och de nationella 
reformprogrammen.

(Denna ändring berör hela texten under 
behandling. Om ändringen antas ska hela 
texten anpassas i överensstämmelse 
härmed.)

Or. en

Motivering
Nationella reformprogram är långsiktiga strategiska planeringsdokument som fastställer de 
ekonomiska reformer och den omstrukturering som krävs för ökad konkurrenskraft. 
Landsspecifika rekommendationer utarbetas å andra sidan på årsbasis och på kortare sikt. 
Därför är det svårare att sätta dem i samband med den långsiktighet som gäller för fonderna 
som omfattas av grundförordningen.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna och de myndigheter 
som medlemsstaterna utsett i detta syfte 
ska ansvara för genomförandet av 
programmen och genomföra sina uppgifter 
enligt denna förordning och de 
fondspecifika bestämmelserna på lämplig 
territoriell nivå, i överensstämmelse med 
medlemsstaternas institutionella, rättsliga 

4. Medlemsstaterna och de myndigheter 
som medlemsstaterna utsett i detta syfte 
ska på lämplig territoriell nivå i 
överensstämmelse med medlemsstaternas 
institutionella, rättsliga och finansiella 
ram och i enlighet med denna förordning 
och de fondspecifika bestämmelserna,
ansvara för utarbetandet och
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och finansiella ram samt med denna 
förordning och de fondspecifika 
bestämmelserna.

genomförandet av programmen och 
genomföra sina uppgifter enligt denna 
förordning och de fondspecifika 
bestämmelserna.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att stärka principerna om flernivåstyre och partnerskap, eftersom dessa 
principer är en förutsättning för att unionens mål ska kunna fastställas och genomföras på ett 
effektivt sätt.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För partnerskapsavtalet och för varje 
program ska medlemsstaten organisera ett 
partnerskap med följande deltagare:

1. För partnerskapsavtalet och för varje 
program ska medlemsstaten organisera ett 
partnerskap genom att sluta ett 
partnerskap med de behöriga regionala 
och lokala myndigheterna i enlighet med 
artikel 4.4.

Medlemsstaterna ska också samarbeta 
med följande deltagare:

Or. en

Motivering

Vid sidan av behovet av att stärka principerna om flernivåstyre och partnerskap behövs det 
en tydlig definition av olika partner och av hur de kommer att involveras i den politiska 
processen. Detta ändringsförslag återspeglar parlamentets ståndpunkt att de lokala och 
regionala myndigheterna bör involveras fullt ut och på ett strukturerat och systematiskt sätt i 
förberedelsen av partnerskapsavtal, liksom i alla faser av genomförandet av 
sammanhållningspolitiken.
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Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Behöriga regionala, lokala, 
kommunala och andra myndigheter.

b) Andra myndigheter än de som avses i
inledningen till denna punkt.

Or. en

Motivering

Vid sidan av behovet av att stärka principerna om flernivåstyre och partnerskap behövs det 
en tydlig definition av olika partner och av hur de kommer att involveras i den politiska 
processen.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Näringslivets och arbetsmarknadens 
organisationer.

a) Näringslivets och arbetsmarknadens 
organisationer.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Enligt principen om flernivåstyre ska 
medlemsstaterna låta partnerna delta i 
utarbetandet av partnerskapsavtal och 
lägesrapporter samt i utformning, 
genomförande, övervakning och 
utvärdering av programmen. Partnerna ska 
delta i övervakningskommittéerna för 
programmen.

2. Enligt principen om flernivåstyre och i 
linje partnerskapsavtalet som avses i 
punkt 1, ska medlemsstaterna låta 
partnerna delta i utarbetandet av 
partnerskapsavtal och lägesrapporter samt i 
utformning, genomförande, övervakning 
och utvärdering av programmen. Partnerna 
ska delta i övervakningskommittéerna för 
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programmen.

Or. en

Motivering

Vid sidan av behovet av att stärka principerna om flernivåstyre och partnerskap behövs det 
en tydlig definition av olika partner och av hur de kommer att involveras i den politiska 
processen.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska vara bemyndigad att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 för att föreskriva en europeisk 
uppförandekod, som ska innehålla mål och 
kriterier för att stödja genomförandet av 
partnerskapen och underlätta spridningen 
av information, erfarenheter, resultat och 
god praxis mellan medlemsstaterna.

3. En europeisk uppförandekod ska införas 
för att fastställa mål och kriterier för att 
stödja genomförandet av partnerskapen och 
underlätta spridningen av information, 
erfarenheter, resultat och god praxis mellan 
medlemsstaterna. Kommissionen ska ges 
befogenhet att anta delegerade rättsakter 
enligt artikel 142 i denna förordning för 
att föreskriva en europeisk 
uppförandekod.

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna och kommissionen ska se 
till att främja jämställdhet mellan män och 
kvinnor och integrering av 
jämställdhetsperspektivet när programmen 
förbereds och genomförs.

Medlemsstaterna och kommissionen ska se 
till att främja jämställdhet mellan män och 
kvinnor och enhetlig integrering av 
jämställdhetsperspektivet i alla faser 
utarbetande, programmering och 
genomförande samt vid övervakning och 
utvärdering.
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Or. en

Motivering

Principer om jämställdhet och tillgänglighet bör införlivas i grundförordningen och bör 
tillämpas i alla skeden av genomförandet av program.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna och kommissionen ska 
vidta lämpliga åtgärder för att förhindra 
varje form av diskriminering på grund av 
kön, ras, etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning i samband med 
förberedelser inför och genomförandet av 
programmen.

Medlemsstaterna och kommissionen ska 
vidta lämpliga åtgärder för att förhindra 
varje form av diskriminering på grund av 
kön, ras, etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning i samband med 
förberedelser inför och genomförandet av 
programmen. Framför allt bör 
tillgängligheten för personer med 
funktionsnedsättning beaktas, där så är 
lämpligt, i utarbetandet, 
programmeringen och genomförandet av 
program.

Or. en

Motivering

Principer om jämställdhet och tillgänglighet bör införlivas i grundförordningen och bör 
tillämpas i alla skeden av genomförandet av program.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målen för CSF-fonderna bör eftersträvas 
inom ramen för hållbar utveckling och 
unionens mål att skydda och förbättra 
miljön i enlighet med artikel 11 i fördraget, 
med hänsyn tagen till principen att den som 

Målen för fonderna som omfattas av 
grundförordningen bör eftersträvas inom 
ramen för hållbar utveckling och unionens 
mål att bevara, skydda och förbättra miljön 
i enlighet med artiklarna 11 och 191.1 i 
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förorenar ska betala. fördraget, med hänsyn tagen till principen 
att den som förorenar ska betala.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget gör texten mer sammanhängande och utvidgar referensen till fördraget 
genom att anpassa ordalydelsen till den som används i fördraget.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna och kommissionen ska se 
till att miljöskyddskrav, resurseffektivitet, 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar, motståndskraften mot 
katastrofer samt riskförebyggande och 
riskhantering främjas i samband med 
förberedelser och genomförande av 
partnerskapsavtalen och programmen. 
Medlemsstaterna ska tillhandahålla 
information om stödet till 
klimatförändringsmålen på ett sätt som 
kommissionen bestämmer. Kommissionen 
ska anta en metod för detta genom en 
genomförandeakt. Genomförandeakten 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 143.3.

Medlemsstaterna och kommissionen ska se 
till att miljöskyddskrav, resurseffektivitet, 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar, motståndskraften mot 
katastrofer samt riskförebyggande och 
riskhantering främjas i samband med 
förberedelser och genomförande av 
partnerskapsavtalen och programmen. 
Medlemsstaterna ska tillhandahålla 
information om stödet till 
klimatförändringsmålen på ett sätt som 
kommissionen bestämmer. Kommissionen 
ska ges befogenhet att anta delegerade 
rättsakter enligt artikel 142 med 
bestämmelser om denna metod.

Or. en

Motivering

Antagandet av metoden är en åtgärd med allmän räckvidd som avser att komplettera vissa 
icke väsentliga delar av den grundläggande rättsakten.
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Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Att skydda miljön och främja hållbar 
användning av resurser.

6. Att bevara och skydda miljön och 
främja en hållbar användning av resurser.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget gör texten mer sammanhängande genom att anpassa ordalydelsen till den 
som används i fördraget.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att främja en harmonisk, balanserad 
och hållbar utveckling av unionen måste 
en gemensam strategisk ram omsätta 
unionens mål i strategin för en smart och 
hållbar tillväxt för alla i nyckelåtgärder för 
GSR-fonderna.

För att främja en harmonisk, balanserad 
och hållbar utveckling av unionen och för 
att uppnå de mål som fastställs i unionens
strategi för en smart och hållbar tillväxt för 
alla, måste den gemensamma strategiska 
ramen samordna och balansera 
investeringsprioriteringarna med de 
tematiska mål som fastställs i artikel 9. 

Or. en

Motivering

Det främsta syftet med GSR-fonderna bör vara att se till att investeringsprioriteringarna är 
samordnade och balanserade.
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Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 11 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) För varje tematiskt mål, de 
nyckelåtgärder som ska få stöd från varje 
GSR-fond.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 11 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Prioriterade områden för 
samarbetsverksamhet inom var och en av 
GSR-fonderna, där så är relevant med 
hänsyn till makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier.

d) Prioriterade områden för territoriell
samarbetsverksamhet inom var och en av
fonderna som omfattas av 
grundförordningen, med hänsyn till 
makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier i de fall då 
medlemsstater och regioner deltar i 
sådana strategier.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget förtydligar samarbetsverksamhetens karaktär. Det syftar även till att ge de 
makroregionala strategierna och havsområdesstrategierna en mer betydelsefull roll i de 
deltagande medlemsstaterna och regionerna.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
en delegerad akt i enlighet med 

Den gemensamma strategiska ramen 
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artikel 142 om den gemensamma 
strategiska ramen inom tre månader efter 
det att denna förordning antagits.

återges i bilaga [X].

Or. en

Motivering

Den gemensamma strategiska ramen utgör en väsentlig del av lagstiftningsakten, då den ger 
uttryck för politiska val för sammanhållningspolitikens grundläggande riktlinjer. Därför är 
det olämpligt att använda delegerade akter för att anta den. Den bör i stället antas enligt det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet, som en del av den grundläggande akten i en bilaga.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid större ändringar i unionens strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla ska
kommissionen se över och vid behov anta 
en ny version av den gemensamma 
strategiska ramen genom en delegerad akt 
i enlighet med artikel 142.

Vid större ändringar i unionens strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla kan
kommissionen, på eget initiativ eller till 
följd av en begäran från 
Europaparlamentet och rådet, lägga fram 
ett förslag om översyn av den 
gemensamma strategiska ramen.

Or. en

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska upprätta 
partnerskapsavtalet i samarbete med de 
partner som avses i artikel 5. 
Partnerskapsavtalet ska utarbetas i dialog 
med kommissionen.

2. Medlemsstaterna ska upprätta 
partnerskapsavtalet i samarbete med de 
partner som avses i artiklarna 4.4 och 5. 
Partnerskapsavtalet ska utarbetas i dialog 
med kommissionen.

Or. en
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Motivering

Artikel 13 måste anpassas till ändringsförslagen till artikel 4.4.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Varje medlemsstat ska överlämna sitt 
partnerskapsavtal till kommissionen inom 
tre månader efter det att den 
gemensamma strategiska ramen har 
antagits.

4. Varje medlemsstat ska överlämna sitt 
partnerskapsavtal till kommissionen inom 
sex månader efter det att denna 
förordning har trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Artikel 13 måste anpassas till ändringsförslagen till artikel 12.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 14 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) En analys av skillnader och 
utvecklingsbehov med hänvisning till de 
tematiska mål och nyckelåtgärder som 
fastställs i den gemensamma strategiska 
ramen samt de mål som anges i de 
landsspecifika rekommendationerna i 
enlighet med artikel 121.2 i fördraget och 
de relevanta rådsrekommendationer som 
antagits i enlighet med artikel 148.4 i 
fördraget.

i) En analys av skillnader och 
utvecklingsbehov med hänvisning till de 
tematiska mål, den gemensamma 
strategiska ram samt de mål som avses i de 
landsspecifika rekommendationerna i 
enlighet med artikel 121.2 i fördraget och 
de relevanta rådsrekommendationer som 
antagits i enlighet med artikel 148.4 i 
fördraget.

Or. en
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Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 14 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) För varje tematiskt mål, en 
sammanfattning av de viktigaste resultaten 
som förväntas för var och en av 
GSR-fonderna.

iii) För varje tematiskt mål som har valts 
ut, en sammanfattning av de viktigaste 
resultaten som förväntas för var och en av 
fonderna som omfattas av 
grundförordningen.

Or. en

Motivering

Utifrån den bakomliggande analysen av skillnader och utvecklingsbehov bör 
medlemsstaterna, framför allt i situationer då de tilldelas ett relativt mindre anslag under 
grundförordningen, ha flexibiliteten (utan att det påverkar bestämmelser om tematisk 
koncentration i förordningarna för de särskilda fonderna) att fastställa den bästa 
blandningen av tematiska mål, i strävan efter att nå en ökad sammanhållning och EU 2020-
målen.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 14 – led a – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) De viktigaste prioriterade områdena för 
samarbete, där så är relevant med hänsyn 
till makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier.

v) De viktigaste prioriterade områdena för 
samarbete, med hänsyn till makroregionala 
strategier och havsområdesstrategier i de 
fall då medlemsstater och regioner deltar i 
sådana strategier.

Or. en

Motivering

Bidraget från de fonder som omfattas av grundförordningen i de medlemsstater och regioner 
som deltar i makroregionala strategier och havsområdesstrategier bör utökas.
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Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 14 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Bestämmelser för att säkerställa en 
integrerad användning av GSR-fonderna
för den territoriella utvecklingen av stads-, 
landsbygds- och kustområden, områden 
som är beroende av fiske och regioner med 
särskilda territoriella drag, särskilt 
genomförandebestämmelserna för 
artiklarna 28, 29 och 99; när så är lämpligt 
ska dessa åtföljas av en förteckning över 
städer som ska delta i den plattform för 
stadsutveckling som avses i artikel 8 i 
Eruf-förordningen.

ii) Bestämmelser för att säkerställa en 
integrerad användning av fonderna som 
omfattas av grundförordningen för den 
territoriella utvecklingen av stads-, 
landsbygds- och kustområden, områden 
som är beroende av fiske och regioner med 
särskilda territoriella drag, särskilt 
genomförandebestämmelserna för 
artiklarna 28, 29 och 99; dessa ska åtföljas 
av förteckningen över kriterier för 
utnämningen av funktionella 
stadsområden.

Or. en

Motivering

Förteckningen över kriterier för utnämning av funktionella stadsområden syftar till att skapa 
mer flexibilitet i arrangemangen för integrerad stadsutveckling.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 14 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ett integrerat tillvägagångssätt för att 
hantera särskilda behov i områden med 
störst fattigdom eller hos målgrupper som 
är särskilt utsatta för diskriminering eller 
utestängning, med särskilt beaktande av 
marginaliserade befolkningsgrupper, och 
om lämpligt med preliminära finansiella 
anslag för de relevanta GSR-fonderna.

c) Ett integrerat tillvägagångssätt för att 
hantera regionala demografiska 
utmaningar och särskilda behov i områden 
med störst fattigdom eller hos målgrupper 
som är särskilt utsatta för diskriminering 
eller utestängning, med särskilt beaktande 
av marginaliserade befolkningsgrupper, 
och personer med funktionsnedsättning,
och om lämpligt med preliminära 
finansiella anslag för de relevanta 
fonderna som omfattas av 
grundförordningen.



PE487.740v03-00 36/100 PR\902007SV.doc

SV

Or. en

Motivering

De regionala demografiska utmaningarna måste bemötas, eftersom detta är en av de 
viktigaste framtida utmaningarna för regionerna. Denna utmaning tas även upp i rapporten 
om regionerna 2020. Denna ändring stärker strategier mot diskriminering och för 
inkludering med särskilt beaktande även av personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 14 – led d – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) En sammanfattning av bedömningen av 
hur förhandsvillkoren har uppfyllts och av 
de åtgärder som ska vidtas på nationell och 
regional nivå, samt en tidsplan för 
genomförandet i de fall då 
förhandsvillkoren inte är uppfyllda.

ii) En sammanfattning av bedömningen av 
hur förhandsvillkoren, i enlighet med 
artikel 17, har uppfyllts och av de åtgärder 
som ska vidtas på nationell och regional 
nivå, samt en tidsplan för genomförandet i 
de fall då förhandsvillkoren inte är 
uppfyllda.

Or. en

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 14 – led d – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) De åtgärder som vidtagits för att 
engagera partnerna och deras roll i 
utarbetandet av partnerskapsavtalet och 
framstegsrapporten enligt definitionen i 
artikel 46 i denna förordning.

iv) En vägledande förteckning över 
partner och de åtgärder som vidtagits för 
att engagera dessa partner och deras roll i 
utarbetandet av partnerskapsavtalet samt 
framstegsrapporten enligt definitionen i 
artikel 46 i denna förordning.

Or. en

Motivering

Partnerskapsprincipen måste ges en mer framträdande roll vid utarbetandet av 
partnerskapsavtalet och framstegsrapporten.
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Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta ett beslut om 
godkännande av partnerskapsavtalet inom 
sex månader efter det att avtalet lämnats in 
av medlemsstaten, under förutsättning att 
eventuella synpunkter från kommissionens 
beaktats på ett tillfredsställande sätt. 
Partnerskapsavtalen ska träda i kraft 
tidigast den 1 januari 2014.

2. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta ett beslut om 
godkännande av partnerskapsavtalet inom 
sex månader efter det att avtalet lämnats in 
av medlemsstaten, under förutsättning att 
eventuella synpunkter från kommissionens 
beaktats på ett tillfredsställande sätt. Inom 
denna tidsram kan behöriga och lokala 
myndigheter, som avses i artikel 5.1, 
meddela kommissionen viktiga aspekter 
av partnerskapet som har genomförts 
felaktigt i utarbetandet av 
partnerskapsavtalet. Partnerskapsavtalen 
ska träda i kraft tidigast den 1 januari 2014.

Or. en

Motivering
För att stärka genomförandet av partnerskapsprincipen och flernivåstyret, bör lokala och 
regionala myndigheter ha möjligheten att ge direkt återkoppling till kommissionen i ett tidigt 
skede.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska utarbeta ett 
meddelande om resultatet av 
förhandlingarna om partnerskapsavtalen 
och de operativa programmen inklusive 
en detaljerad översikt per medlemsstat, 
senast den 31 december 2016. Detta 
meddelande ska översändas till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 



PE487.740v03-00 38/100 PR\902007SV.doc

SV

Regionkommittén.

Or. en

Motivering

Det finns ett behov av att ge kortfattade återkoppling till lagstiftarna och andra EU-organ om 
resultatet av förhandlingarna om partnerskapsavtalen och de operativa programmen, för att 
även öka processens synlighet.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det är viktigt att se till att det system med tematiska mål som kommissionen föreslår tar 
hänsyn till särskilda regionala utvecklingsbehov. Syftet med ändringsförslaget är att se till att 
det tematiska upplägget vid planeringen av struktur- och sammanhållningsfonderna inte kan 
tillämpas till nackdel för det integrerade platsbaserade upplägget, i enlighet med vad 
parlamentet tidigare krävt.
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Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Förhandsvillkoren ska fastställas för 
varje fond som omfattas av 
grundförordningen i de fondspecifika 
bestämmelserna. Förhandsvillkor ska 
tillämpas endast om de har en direkt 
koppling till och inverkan på ett effektivt 
genomförande av fonderna som omfattas 
av grundförordningen.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att se till att det finns en direkt koppling mellan de föreslagna villkoren och 
sammanhållningspolitiken och att villkoren leder till en effektivisering.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska, i enlighet med 
artikel 4.4, bedöma om de relevanta 
förhandsvillkoren är uppfyllda.

Or. en

Motivering

I linje med ändringsförslaget till artikel 4.4 måste partnerskapsprincipen förstärkas.
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Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Kommissionen ska bedöma de uppgifter 
den fått om hur förhandsvillkoren uppfylls 
i samband med sin bedömning av 
partnerskapsavtalen och programmen. Den 
kan, när den antar ett program, besluta om 
att helt eller delvis ställa in alla 
mellanliggande utbetalningar till ett 
program, i enlighet med de fondspecifika 
bestämmelserna, 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, i enlighet med de 
fondspecifika bestämmelserna.

Or. en

Motivering
En tydlig hänvisning bör göras till bestämmelserna om inställandet av utbetalningar som 
fastställs i del 3 av denna förordning (artikel 134 e). Enligt filosofin i kommissionens förslag 
(enligt artikel 2.3) sorterar hänvisningen till del 3 under ”fondspecifika bestämmelser”.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Or. en

Motivering

Det finns en risk för att införandet av en resultatreserv skulle uppmuntra beslutsfattare att 
fastställa mål som är väldigt enkla att uppnå för att trygga medel, och därmed bortse från 
innovativa projekt och åtgärder som är mer komplexa och svårare att mäta, men värdefullare.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid översynen ska man undersöka hur 
man uppnått delmålen i programmen när 
det gäller prioriteringarna, på grundval av 
uppgifter och bedömningar i de 
lägesrapporter som medlemsstaterna 
lämnar in 2017 och 2019.

2. Vid översynen ska man undersöka hur 
man uppnått delmålen i programmen när 
det gäller prioriteringarna, på grundval av 
de uppgifter och bedömningar som läggs 
fram i enlighet med artikel 46 i de 
lägesrapporter som medlemsstaterna 
lämnar in 2017 och 2019.

Or. en

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 20 utgår
Tilldelning av resultatreserven

1. Om resultatöversynen 2017 visar att 
man inom en prioritering inom ett 
program inte har uppnått delmålen för 
2016 ska kommissionen lämna 
rekommendationer till den berörda 
medlemsstaten.
2. På grundval av översynen 2019 ska 
kommissionen anta ett beslut genom 
genomförandeakter för att för varje GSR-
fond och medlemsstat fastställa för vilka 
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program och prioriteringar som delmålen 
uppnåtts. Medlemsstaten ska föreslå en 
tilldelning av resultatreserven för de 
program och prioriteringar som anges i 
det kommissionsbeslutet. Kommissionen 
ska godkänna ändringar av de berörda 
programmen i enlighet med artikel 26. 
Om en medlemsstat inte lämnar in 
uppgifter i enlighet med artikel 46.2 och 
46.3 ska resultatreserven för de berörda 
programmen eller prioriteringarna inte 
anslås.
3. Om det vid en resultatöversyn framgår 
att man inom en prioritering har 
misslyckats med att uppnå de delmål som 
anges i resultatramen kan kommissionen 
helt eller delvis ställa in en 
mellanliggande utbetalning till en 
prioritering inom ett program i enlighet 
med det förfarande som fastställs i de 
fondspecifika bestämmelserna.
4. Om kommissionen utifrån en 
granskning av den slutliga 
genomföranderapporten för programmet 
fastställer att man allvarligt misslyckats 
med att uppnå målen i resultatramen, kan 
den göra finansiella korrigeringar för de 
berörda prioriteringarna i enlighet med de 
fondspecifika bestämmelserna. 
Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 för att fastsälla kriterier och 
metoder för att avgöra hur omfattande 
finansiella korrigeringar som ska göras.
5. Punkt 2 ska inte gälla för program 
inom målet Europeiskt territoriellt 
samarbete eller för avdelning V i EHFF-
förordningen.

Or. en

Motivering

Anpassning av ändringsförslaget till artikel 18.
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Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21 utgår
Villkor kopplade till samordningen av 
medlemsstaternas ekonomiska politik

1. Kommissionen kan begära att en 
medlemsstat ser över och föreslår 
ändringar av sitt partnerskapsavtal och 
relevanta program när så krävs för att 
uppnå något av följande syften:
a) Att stödja genomförandet av en 
rådsrekommendation, som riktar sig till 
medlemsstaten i fråga och som antagits i 
enlighet med artiklarna 121.2 och/eller 
148.4 i fördraget, eller för att stödja 
genomförandet av åtgärder som riktar sig 
till medlemsstaten i fråga och som 
antagits i enlighet med artikel 136.1 i 
fördraget.
b) Att stödja genomförandet av en 
rådsrekommendation som riktar sig till 
medlemsstaten i fråga och som antagits i 
enlighet med artikel 126.7 i fördraget.
c) Att stödja genomförandet av en 
rådsrekommendation som riktar sig till 
medlemsstaten i fråga och som antagits i 
enlighet med artikel 7.2 i förordning (EU) 
nr …/2011 [om förebyggande och 
korrigering av makroekonomiska 
obalanser], under förutsättning att dessa 
ändringar anses nödvändiga för att 
korrigera de makroekonomiska 
obalanserna]. 
d) Att maximera de tillgängliga GSR-
medlens effekt på tillväxt och 
konkurrenskraft i enlighet med punkt 4, 
om en medlemsstat uppfyller något av 
följande villkor:
i) Medlemsstaten får ekonomiskt stöd från 
unionen i enlighet med rådets förordning 
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(EU) nr 407/2010.
ii) Medlemsstaten får medelfristigt 
ekonomiskt stöd i enlighet med rådets 
förordning (EG) nr 332/2002.
iii) Medlemsstaten får ekonomiskt bistånd 
i form av ett ESM-lån i enlighet med 
fördraget om inrättande av Europeiska 
stabilitetsmekanismen.
2. Medlemsstaten ska lämna in ett förslag 
om ändring av partnerskapsavtalet och 
relevanta program inom en månad. 
Kommissionen ska lämna eventuella 
synpunkter inom en månad från det att 
ändringarna lämnats in, och i sådana fall 
ska medlemsstaten lämna in sitt förslag 
på nytt inom en månad.
3. Om kommissionen inte har lämnat 
några synpunkter eller om synpunkterna 
beaktats på ett tillfredsställande sätt ska 
kommissionen utan omotiverat dröjsmål 
anta ett beslut om godkännande av 
ändringarna till partnerskapsavtalet och 
relevanta program.
4. När medlemsstaten får ekonomiskt stöd 
i enlighet med punkt 1 d som är kopplat 
till ett saneringsprogram kan 
kommissionen genom undantag från 
punkt 1 ändra partnerskapsavtalet och 
programmen utan något förslag från 
medlemsstaten, i syfte att maximera de 
tillgängliga GSR-medlens effekt på 
tillväxt och konkurrenskraft. För att 
säkerställa ett effektivt genomförande av 
partnerskapsavtalet och relevanta 
program ska kommissionen delta i 
förvaltningen av dem enligt vad som 
anges i saneringsprogrammet eller i det 
samförståndsavtal som undertecknats med 
den berörda medlemsstaten.
5. Om en medlemsstat underlåter att svara 
på den begäran från kommissionen som 
avses i punkt 1 eller inte svarar på ett 
tillfredsställande sätt inom en månad efter 
att kommissionen lämnat de synpunkter 
som avses i punkt 2 får kommissionen 
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inom tre månader efter att ha lämnat sina 
synpunkter anta ett beslut genom 
genomförandeakter om att helt eller delvis 
ställa in utbetalningarna till de berörda 
programmen.
6. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter helt eller delvis ställa 
in betalningarna och åtagandena för de 
berörda programmen i följande fall:
a) Rådet beslutar att medlemsstaten inte 
uppfyller de särskilda åtgärder som rådet 
fastställt i enlighet med artikel 136.1 i 
fördraget.
b) Rådet beslutar i enlighet med 
artikel 126.8 eller 126.11 i fördraget att 
medlemsstaten inte har vidtagit effektiva 
åtgärder för att korrigera sitt alltför stora 
underskott.
c) Rådet drar slutsatsen i enlighet med 
artikel 8.3 i förordning (EU) nr […]/2011 
[om förebyggande och korrigering av 
makroekonomiska obalanser] att 
medlemsstaten vid två på varandra 
följande tillfällen inte har lämnat in en 
tillräcklig plan för korrigerande åtgärder 
eller rådet antar ett beslut om bristande 
uppfyllelse i enlighet med artikel 10.4 i 
den förordningen. 
d) Kommissionen drar slutsatsen att 
medlemsstaten inte har vidtagit åtgärder 
för att genomföra det saneringsprogram 
som avses i rådets förordning (EU) 
nr 407/2010 eller rådets förordning (EG) 
nr 332/2002 och beslutar följaktligen att 
inte tillåta utbetalningen av det 
ekonomiska stöd som beviljats 
medlemsstaten. 
e) Styrelsen för den europeiska 
stabilitetsmekanismen drar slutsatsen att 
villkoren för ekonomiskt stöd från ESM i 
form av ESM-lån till medlemsstaten i 
fråga inte uppfyllts och beslutar 
följaktligen att inte betala ut det 
stabilitetsstöd som beviljats.
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7. När kommissionen beslutar att helt 
eller delvis ställa in utbetalningarna eller 
åtagandena i enlighet med punkterna 5 
respektive 6 ska kommissionen se till att 
inställandet är proportionerligt och 
effektivt med hänsyn till de ekonomiska 
och sociala förhållandena i den berörda 
medlemsstaten, samt att principen om 
likabehandling av medlemsstaterna följs, 
särskilt när det gäller hur den berörda 
medlemsstatens ekonomi påverkas.
8. Kommissionen ska utan dröjsmål häva 
inställandet av utbetalningar och 
åtaganden om medlemsstaten föreslår 
ändringar av partnerskapsavtalet och 
relevanta program enligt vad 
kommissionen begärt och om 
kommissionen godkänner ändringarna, 
samt om något av följande villkor 
uppfylls:
a) Rådet har beslutat att medlemsstaten 
genomfört de särskilda åtgärder som rådet 
fastställt i enlighet med artikel 136.1 i 
fördraget.
b) Förfarandet vid alltför stora underskott 
hålls vilande i enlighet med artikel 9 i 
förordning (EC) nr 1467/97 eller rådet 
har beslutat i enlighet med artikel 126.12 i 
fördraget att upphäva beslutet om att ett 
alltför stort överskott föreligger. 
c) Rådet har godkänt den plan för 
korrigerande åtgärder som den berörda 
medlemsstaten har lämnat in i enlighet 
med artikel 8.2 i förordning (EU) nr […] 
[förordningen om förfarandet vid alltför 
stora obalanser] eller förfarandet vid 
alltför stora obalanser hålls vilande i 
enlighet med artikel 10.5 i den 
förordningen eller rådet har avslutat 
förfarandet vid alltför stora obalanser i 
enlighet med artikel 11 i den 
förordningen.
d) Kommissionen har dragit slutsatsen att 
medlemsstaten har vidtagit åtgärder för 
att genomföra det saneringsprogram som 
avses i rådets förordning (EU) 
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nr 407/2010 eller rådets förordning (EG) 
nr 332/2002 och har därför tillåtit 
utbetalningen av det ekonomiska stöd som 
beviljats medlemsstaten. 
e) Styrelsen för den europeiska 
stabilitetsmekanismen har dragit 
slutsatsen att villkoren för ekonomiskt 
stöd i form av ESM-lån till medlemsstaten 
i fråga har uppfyllts och har därför 
beslutat att betala ut det stabilitetsstöd 
som beviljats.
Samtidigt ska rådet på förslag av 
kommissionen besluta att ombudgetera de 
inställda åtagandena i enlighet med 
artikel 8 i rådets förordning (EU) nr […] 
om den fleråriga budgetramen för 2014–
2020.

Or. en

Motivering

Det finns inte någon direkt koppling mellan en medlemsstats regionalpolitiska och 
makroekonomiska resultat. De föreslagna makroekonomiska villkoren är därför inte 
godtagbara. Dessa villkor skulle straffa regionerna för deras respektive länders 
underlåtenhet att följa förfarandena för ekonomisk styrning. Ytterligare straffavgifter skulle 
kunna förvärra situationen för de länder som redan har makroekonomiska problem.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Programmen ska upprättas av 
medlemsstaterna eller av en myndighet de 
utser, i samarbete med partnerna.

2. Programmen ska upprättas av 
medlemsstaterna eller av en myndighet de 
utser, i samarbete med partnerna i artikel 5.

Or. en
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Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska lämna in 
programmen samtidigt med 
partnerskapsavtalen, med undantag av 
program inom Europeiskt territoriellt 
samarbete som ska lämnas in inom sex 
månader efter godkännandet av den 
gemensamma strategiska ramen. Alla 
program ska åtföljas av den 
förhandsutvärdering som avses i artikel 48.

3. Medlemsstaterna ska lämna in 
programmen inom tre månader efter det 
att partnerskapsavtalen antagits, med 
undantag av program inom Europeiskt 
territoriellt samarbete som ska lämnas in 
inom nio månader efter ikraftträdandet av 
denna förordning. Alla program ska 
åtföljas av den förhandsutvärdering som 
avses i artikel 48.

Or. en

Motivering

Det är inte troligt att partnerskapsavtalet och de operativa programmen kan antas samtidigt 
med tanke på den tid som behövs för att engagera partnerna i utarbetandet av de operativa 
programmen.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Alla program ska innehålla en strategi 
för hur programmet ska bidra till unionens 
strategi för smart och hållbar utveckling för 
alla, som överensstämmer med den 
gemensamma strategiska ramen och 
partnerskapsavtalet. Alla program ska 
innehålla arrangemang för hur 
GSR-fonderna kan genomföras på ett 
effektivt och samordnat sätt, liksom 
åtgärder för att minska stödmottagarnas 
administrativa börda.

1. Alla program ska innehålla en strategi 
för hur programmet ska bidra till unionens 
strategi för smart och hållbar utveckling för 
alla, som överensstämmer med 
bestämmelserna som fastställs i den 
gemensamma strategiska ramen och inom 
ramen för partnerskapsavtalet. Alla 
program ska innehålla arrangemang för hur 
fonderna som omfattas av 
grundförordningen kan genomföras på ett 
effektivt och samordnat sätt, liksom 
åtgärder för att minska stödmottagarnas 
administrativa börda.

Or. en
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Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Alla program ska innehålla 
prioriteringar, med särskilda mål, anslagen 
för ekonomiskt stöd från GSR-fonderna
och motsvarande nationell samfinansiering.

2. Alla program ska innehålla 
prioriteringar, med särskilda mål, anslagen 
för ekonomiskt stöd från fonderna som 
omfattas av grundförordningen och 
motsvarande offentlig och privat nationell 
samfinansiering.

Or. en

Motivering

Den nuvarande förordningen ger inte flexibilitet för att kombinera offentliga och privata 
källor för samfinansiering. Erfarenheten visar att bristen på samfinansiering kan utgöra ett 
hinder för genomförandet. Flera finansieringskällor kan därför öka absorberingen.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, med beaktande av 
förhandsbedömningen, bedöma hur 
programmen överensstämmer med denna 
förordning och med de fondspecifika 
bestämmelserna samt om de effektivt 
bidrar till de tematiska målen och unionens 
prioriteringar för varje GSR-fond, det 
gemensamma strategiska ramverket, 
partnerskapsavtalet, de landsspecifika 
rekommendationerna i enlighet med 
artikel 121.2 i fördraget och de 
rådsrekommendationer som antagits i 
enlighet med artikel 148.4 i fördraget. I 
bedömningen ska särskilt beaktas 
programstrategins lämplighet, motsvarande 
mål, indikatorer och fördelningen av 

1. Kommissionen ska, med beaktande av 
förhandsbedömningen, bedöma hur 
programmen överensstämmer med denna 
förordning och med de fondspecifika 
bestämmelserna samt om de effektivt 
bidrar till de tematiska målen och unionens 
prioriteringar för varje fond som omfattas 
av grundförordningen, om de 
överensstämmer med bestämmelserna i
det gemensamma strategiska ramverket, 
med innehållet i partnerskapsavtalet, de 
landsspecifika rekommendationerna i 
enlighet med artikel 121.2 i fördraget och 
de rådsrekommendationer som antagits i 
enlighet med artikel 148.4 i fördraget. I 
bedömningen ska särskilt beaktas 
programstrategins lämplighet, motsvarande 
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budgetmedel. mål, indikatorer och fördelningen av 
budgetmedel.

Or. en

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska framföra sina 
synpunkter inom tre månader efter det att 
programmet lämnats in. Medlemsstaten ska 
förse kommissionen med alla ytterligare 
uppgifter som behövs och om nödvändigt 
revidera förslaget till program.

2. Kommissionen ska framföra sina 
synpunkter inom tre månader efter det att 
programmet lämnats in. Medlemsstaten ska 
förse kommissionen med alla ytterligare 
uppgifter som behövs och om nödvändigt 
revidera förslaget till program inom två 
månader.

Or. en

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ansökningar om ändringar av program 
som lämnats in av en medlemsstat ska vara 
väl underbyggda och ska särskilt ange hur 
ändringarna förväntas påverka unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla och de särskilda målen i programmet, 
med beaktande av den gemensamma 
strategiska ramen och partnerskapsavtalet. 
De ska åtföljas av det ändrade programmet 
och i förekommande fall av det ändrade 
partnerskapsavtalet.

1. Ansökningar om ändringar av program 
som lämnats in av en medlemsstat ska vara 
väl underbyggda och ska särskilt ange hur 
ändringarna förväntas påverka unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla och de särskilda målen i programmet, 
med beaktande av den gemensamma 
strategiska ramen och partnerskapsavtalet. 
De ska utarbetas i enlighet med artikel 5 
och åtföljas av det ändrade programmet 
och i förekommande fall av det ändrade 
partnerskapsavtalet.

Or. en
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Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) vara inriktad på specifika subregionala 
territorier,

a) vara inriktad på specifika subregionala 
territorier, som fastställs av 
medlemsstaterna i överensstämmelse med 
deras särskilda territoriella enheter, och 
efter samråd med alla berörda aktörer
enligt artikel 5 i denna förordning,

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att stärka partnerskapsprincipen.

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 28 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) utformas med hänsyn till lokala behov 
och möjligheter samt omfatta innovativa 
drag i det lokala sammanhanget, 
nätverksarbete samt, när så är möjligt, 
samarbete.

d) utformas med hänsyn till lokala behov 
och möjligheter samt omfatta innovativa 
drag i det lokala sammanhanget, 
nätverksarbete samt, när så är möjligt, 
territoriellt samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När den urvalskommitté för lokala 
utvecklingsstrategier som inrättats i 

3. När den urvalskommitté för lokala 
utvecklingsstrategier som inrättats i 
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enlighet med artikel 29.3 fastställer att 
genomförandet av den utvalda lokala 
utvecklingsstrategin kräver stöd från mer 
än en fond kan en samordnande fond utses.

enlighet med artikel 29.3 fastställer att 
genomförandet av den utvalda lokala 
utvecklingsstrategin kräver stöd från mer 
än en fond kan kommittén utse en 
samordnande fond.

Or. en

Motivering

Denna ändring förtydligar urvalskommitténs roll genom att ange att det är denna kommitté 
som kan utse den samordnade fonden.

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Lokal utveckling som stöds av GSR-
fonderna ska genomföras enligt en eller 
flera av programmets prioriteringar.

5. Lokal utveckling som stöds av fonderna 
som omfattas av grundförordningen ska 
genomföras enligt ett eller flera operativa 
program och en eller flera av programmets 
prioriteringar.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att tydligt ange att lokalt ledd utveckling kan finansieras av fonderna som 
omfattas av grundförordningen i ett eller flera operativa program.

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) En beskrivning av hur lokalsamhället 
ska göras delaktigt i utvecklingen av 
strategin.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en
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Motivering

Det finns ett behov av att tydligt ange att lokalsamhällen är involverade i utvecklingen och 
utvärderingen av dessa strategier.

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) En beskrivning av förvaltnings- och 
övervakningsbestämmelserna för strategin, 
som visar att den lokala aktionsgruppen har 
kapacitet att genomföra strategin, samt en 
beskrivning av de särskilda 
bestämmelserna om utvärdering.

f) En beskrivning av förvaltnings- och 
övervakningsbestämmelserna för strategin, 
som visar att den lokala aktionsgruppen har 
kapacitet att genomföra strategin, samt en 
beskrivning av de särskilda 
bestämmelserna om utvärderingen som 
görs av den lokala aktionsgruppen.

Or. en

Motivering

Det finns ett behov av att tydligt ange att lokalsamhällen är involverade i utvecklingen och 
utvärderingen av dessa strategier.

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska fastställa 
kriterierna för urvalet av lokala 
utvecklingsstrategier. De fondspecifika
bestämmelserna kan innehålla 
urvalskriterier.

2. Medlemsstaterna ska fastställa 
kriterierna för urvalet av lokala 
utvecklingsstrategier.  Fondspecifika
bestämmelserna kan innehålla minimikrav 
för urvalskriterier.

Or. en
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Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Lokala utvecklingskriterier ska väljas ut 
av en kommitté som inrättats för detta syfte 
av relevanta förvaltningsmyndigheter för 
programmen.

3. Lokala utvecklingskriterier ska väljas ut 
av en kommitté som inrättats för detta syfte 
av relevanta förvaltningsmyndigheter för 
programmen, i enlighet med artikel 5.

Or. en

Motivering

Partnerna bör involveras fullt ut enligt artikel 5 och på så sätt stärka principerna om 
partnerskap och flernivåstyre.

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. I förvaltningsmyndighetens beslut om 
godkännande av en lokal 
utvecklingsstrategi ska anslagen för var 
och en av GSR-fonderna fastställas. I 
beslutet ska också anges vilken roll de 
myndigheter som är ansvariga för 
genomförandet av relevanta program ska 
spela i samband med genomförandet av 
strategin.

5. I beslutet som fattas av relevanta 
förvaltningsmyndigheter för programmen 
om godkännande av en lokal 
utvecklingsstrategi ska anslagen för var 
och en av fonderna som omfattas av 
grundförordningen fastställas. I beslutet 
ska också anges vilken roll de myndigheter 
som är ansvariga för genomförandet av 
relevanta program ska spela i samband 
med genomförandet av strategin.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att säkerställa en mer operativ process för godkännande av dessa strategier 
genom att ange att det måste göras av programmens berörda förvaltningsmyndigheter.
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Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
142 om fastställande av område och 
befolkning som omfattas av den strategi 
som avses i punkt 1 a.

6. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
142 om kriterierna för fastställande av 
område och befolkning som omfattas av 
den strategi som avses i punkt 1 a.

Or. en

Motivering

Den delegerade aktens räckvidd bör vara kriterierna för fastställandet av området och 
befolkningen som omfattas, eftersom denna definition ska införlivas i den lokala 
utvecklingsstrategin enligt artikel 29.1 a.

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa vilken roll 
den lokala aktionsgruppen och de 
myndigheter som är ansvariga för 
genomförandet av de relevanta 
programmen ska spela i samband med 
genomförandet av strategin.

Relevanta förvaltningsmyndigheter ska 
fastställa vilken roll de lokala 
aktionsgrupperna och de myndigheter som 
är ansvariga för genomförandet av de 
relevanta programmen ska spela i samband 
med genomförandet av strategin.

Or. en

Motivering

Anpassning av ändringsförslaget till artikel 29.5 för att säkerställa tydligheten vad gäller 
flera förvaltningsmyndigheters inblandning och uppgifter.
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Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förvaltningsmyndigheten ska se till att 
de lokala aktionsgrupperna antingen väljer 
en partner inom gruppen som samordnande 
partner i administrativa och ekonomiska 
frågor, eller att de tillsammans bildar en 
lagligt etablerad gemensam struktur.

2. Relevanta förvaltningsmyndigheter ska 
se till att de lokala aktionsgrupperna 
antingen väljer en partner inom gruppen 
som samordnande partner i administrativa 
och ekonomiska frågor, eller att de 
tillsammans bildar en lagligt etablerad 
gemensam struktur.

Or. en

Motivering

Anpassning av ändringsförslaget till artikel 29.5 för att säkerställa tydligheten vad gäller 
flera förvaltningsmyndigheters inblandning och uppgifter.

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De lokala aktionsgrupperna ska ha 
följande uppgifter:

3. De lokala aktionsgrupperna ska ha bland 
annat följande uppgifter:

Or. en

Motivering

Denna förordning bör fastställa minimikraven för de lokala aktionsgruppernas uppgifter så 
att medlemsstaterna kan vara flexibla vid fastställandet av dessa gruppers respektive roller.

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 31 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd från GSR-fonderna till lokal Stöd från fonderna som omfattas av 
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utveckling grundförordningen till lokalt ledd 
utveckling

Or. en

Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Artikel 31 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd till lokal utveckling ska omfatta 
följande:

Stöd till lokalt ledd utveckling ska omfatta 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 31 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kostnaderna för förberedande stöd. a) Kostnaderna för förberedande stöd, 
inklusive stöd till de lokala 
aktionsgrupperna vars lokala 
utvecklingsstrategier inte väljs för 
finansiering av den urvalskommitté som 
inrättats enligt artikel 29.3.

Or. en

Motivering

Stöd till förberedande åtgärder bör ges oberoende av urvalskommitténs beslut att skapa 
incitament för lokala aktionsgrupper att lägga fram strategier för utvecklingen av deras 
samhällen över hela Europa.



PE487.740v03-00 58/100 PR\902007SV.doc

SV

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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. Fonderna som omfattas av 
grundförordningen 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, utarbetad i enlighet 
med bestämmelserna i bilaga XX, där man 
identifierat marknadsmisslyckanden, 
suboptimala investeringssituationer och 
investeringsbehov.

Or. en

Motivering

Förhandsbedömningen utgör grunden för införandet av finansieringsinstrument, och det 
behövs därför tydliga bestämmelser i den grundläggande akten. Man måste dessutom 
tillhandahålla dessa bestämmelser i god tid, så att aktörerna kan påbörja arbetet med att 
införa finansieringsinstrument för nästa period.

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 142 
med detaljerade bestämmelser för 
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.
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vilken typ av verksamhet som inte ska få 
stöd genom finansieringsinstrument.

Or. en

Motivering

Förhandsbedömningen utgör grunden för införandet av finansieringsinstrument, och det 
behövs därför tydliga bestämmelser i den grundläggande akten. Man måste dessutom 
tillhandahålla dessa bestämmelser i god tid, så att aktörerna kan påbörja arbetet med att 
införa finansieringsinstrument för nästa period.

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 142, med specifika bestämmelser 
om finansieringsinstrument som avses i 
första stycket under b, samt för vissa 
produkter som kan tillhandahållas genom 
sådana instrument.

Or. en

Motivering

Den delegerade aktens räckvidd bör klargöras genom att ändra artikeln.

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3 – stycke – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 särskilda målen 
inom en prioritering enligt vad som 
framgår av artikel 24.2.



PE487.740v03-00 60/100 PR\902007SV.doc

SV

Or. en

Motivering

Termen ”avsett syfte” som används av kommissionen bör ersättas med en tydlig hänvisning.

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 fonder som 
omfattas av grundförordningen, som är 
inrättade för att genomföra 
finansieringsinstrument i enlighet med 
målen för respektive fond som omfattas av 
grundförordningen 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 
investeringar på ett sätt som 
överensstämmer med målen i denna 
förordning. 
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Or. en

Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 För genomförandebestämmelserna i 
första stycket led a och b ska 
förvaltningsmyndigheten teckna ett 
finansieringsavtal med enheter till vilka 
uppgifter i samband med genomförandet 
anförtrotts, som anger villkoren för 
bidrag från operativa program till 
finansieringsinstrument. För 
genomförandebestämmelserna i 4 c ska 
förvaltningsmyndigheten utarbeta ett 
särskilt strategidokument som anger 
villkoren för bidrag från operativa 
program till finansieringsinstrument.

Or. en

Motivering

Hänvisningen till ”finansieringsavtalet” bör göras specifik i den grundläggande akten. Vid 
direkt förvaltning av förvaltningsmyndigheten utarbetas ett strategidokument vilket även bör 
fastställas tydligt i denna förordning.

Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 142
med bestämmelser om de minimiregler 
som ska inbegripas i finansieringsavtal 
och strategidokument, uppgifter och 
ansvarsområden för de enheter som 
anförtrotts genomförandeuppgifter, samt 
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förvaltningskostnader och avgifter.

Or. en

Motivering

Den delegerade aktens räckvidd måste klargöras med en bättre definition av själva artikelns 
räckvidd.

Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Artikel 34 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genomförande av vissa
finansieringsinstrument

Förvaltning och kontroll av 
finansieringsinstrument

Or. en

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 för förfaranden för förvaltning 
och kontroll av finansieringsinstrument 
som genomförs i enlighet med 
artikel 33.1 a och 33.4 b i, ii och iii.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 med bestämmelser om närmare 
regler för förvaltning och kontroll av 
finansieringsinstrument som genomförs i 
enlighet med artiklarna 33.1 a och 
33.4 b i, ii och iii.

Or. en

Motivering

Den delegerade aktens räckvidd måste klargöras med en bättre definition av själva artikelns 
räckvidd.
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Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
genom genomförandeakter i enlighet med 
artikel 142 anta särskilda bestämmelser för 
utbetalningar och tillbakadragande av 
utbetalningar till finansieringsinstrument 
och för följder när det gäller 
betalningsansökningar.

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
genom genomförandeakter i enlighet med 
artikel 142 anta särskilda bestämmelser för 
utbetalningar och tillbakadragande av 
utbetalningar till finansieringsinstrument 
och för följderna av tillbakadragande när 
det gäller betalningsansökningar.

Or. en

Motivering

Den delegerade aktens räckvidd måste klargöra innebörden av uttrycket ”följder".

Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. GSR-fondernas stöd till 
finansieringsinstrumenten ska sättas in på 
räntebärande konton i finansinstitut i 
medlemsstaterna eller temporärt investeras 
enligt principen om sund ekonomisk 
förvaltning.

1. Stöd från fonderna som omfattas av 
grundförordningen till 
finansieringsinstrumenten ska sättas in på 
räntebärande konton i finansinstitut i 
medlemsstaterna och får temporärt 
investeras enligt principen om sund 
ekonomisk förvaltning.

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att om stöd som betalas ut till finansieringsinstrument investeras temporärt 
får det också investeras i banker inom EU-medlemsstaternas territorium.
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Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kapital som betalas tillbaka till 
finansieringsinstrumenten från 
investeringar eller från frigjorda medel från 
garantiavtal och som kan härledas från 
GSR-fondernas stöd, ska återinvesteras 
genom samma eller andra 
finansieringsinstrument, i enlighet med 
programmets eller programmens syfte.

1. Kapital som betalas tillbaka till 
finansieringsinstrumenten från 
investeringar eller från frigjorda medel från 
garantiavtal och som kan härledas från stöd 
från fonderna som omfattas av 
grundförordningen, ska återinvesteras 
genom samma eller andra 
finansieringsinstrument, i enlighet med 
programmets eller programmens tematiska 
och särskilda mål.

Or. en

Motivering

Eftersom begreppet ”syfte” inte finns definierat i förordningen måste det ersättas med en 
ordalydelse som är specifik för denna förordning. Ändringsförslaget syftar dessutom till att 
säkerställa att återinvesteringen av medel fram till avslutandet är tydligt kopplad till 
programmets eller programmens tematiska och särskilda mål.

Ändringsförslag 99

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 programmets eller 
programmens tematiska och särskilda mål.

Or. en

Motivering

Anpassning av ändringsförslaget till artikel 38.1.
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Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Artikel 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att kapital och 
vinster och andra inkomster som kan 
härledas från GSR-fondernas stöd till 
finansieringsinstrumenten används i 
överensstämmelse med programmets syfte
under minst tio år efter det att programmet 
avslutats.

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att kapital och 
vinster och andra inkomster som kan 
härledas från stöd från fonderna som 
omfattas av grundförordningen till 
finansieringsinstrumenten används i 
överensstämmelse med programmets 
tematiska och särskilda mål under minst 
tio år efter det att programmet avslutats.

Or. en

Motivering

Eftersom begreppet ”syfte” inte finns definierat i förordningen måste det ersättas med en 
ordalydelse som är specifik för denna förordning. Ändringsförslaget syftar dessutom till att 
säkerställa att återinvesteringen av kvarvarande medel efter avslutandet är tydligt kopplad till 
programmets tematiska och särskilda mål.

Ändringsförslag 101

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 en 
genomförandeakt och i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 143.3, anta modeller för 
övervakning och rapportering om 
finansieringsinstrument till 
kommissionen, även i fråga om de 
finansieringsinstrument som avses i 
artikel 33.1 a.

Or. en
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Motivering

Den delegerade aktens räckvidd bör klargöras med en bättre definition av själva artikelns 
räckvidd.

Ändringsförslag 102

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övervakningskommittén ska bestå av 
företrädare för förvaltningsmyndigheten 
och förmedlande organ samt företrädare för 
partnerna. Varje ledamot av 
övervakningskommittén ska vara 
röstberättigad.

Övervakningskommittén ska bestå av 
företrädare för förvaltningsmyndigheten 
och förmedlande organ samt företrädare för 
de deltagande partnerna, i enlighet med 
artikel 5. Varje ledamot av 
övervakningskommittén ska vara 
röstberättigad.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att se till att övervakningskommittén fungerar på ett 
tillfredsställande sätt och att ge berörda aktörer en mer framträdande roll.

Ändringsförslag 103

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De årliga genomföranderapporterna ska 
innehålla uppgifter om genomförandet av 
programmet och dess prioriterade områden 
i förhållande till de ekonomiska 
uppgifterna, allmänna och 
programspecifika indikatorer och 
kvantifierade målvärden, inklusive 
förändringar i resultatindikatorerna och de 
delmål som anges i resultatramarna. De 
uppgifter som lämnas ska gälla värden för 
indikatorer för fullt genomförda insatser 
och även för utvalda insatser. De ska också 
ange åtgärder för att uppfylla 

2. De årliga genomföranderapporterna ska 
innehålla uppgifter om genomförandet av 
programmet och dess prioriterade områden 
i förhållande till de ekonomiska 
uppgifterna, allmänna och 
programspecifika indikatorer och 
kvantifierade målvärden, inklusive 
förändringar i resultatindikatorerna och de 
delmål som anges i resultatramarna. De 
uppgifter som lämnas ska gälla värden för 
indikatorer för fullt genomförda insatser 
och även för utvalda insatser. De ska också 
ange åtgärder för att uppfylla relevanta 
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förhandsvillkoren, eventuella frågor som 
påverkar programmets resultat och de 
korrigerande åtgärder som vidtas.

förhandsvillkor i enlighet med artikel 17, 
eventuella frågor som påverkar 
programmets resultat och de korrigerande 
åtgärder som vidtas. Där så är lämpligt 
ska en rapport som utarbetats enligt 
artikel 40, om insatserna som omfattar 
finansieringsinstrument, bifogas till de 
årliga genomföranderapporterna.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att se till att årliga genomföranderapporter hänvisar till avtalade och 
programrelaterade förhandsvillkor. Dessutom måste sambandet med artikel 40 klargöras.

Ändringsförslag 104

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska granska den årliga 
genomföranderapporten och lämna sina 
synpunkter till medlemsstaten inom två 
månader efter mottagandet av den årliga 
genomföranderapporten och inom fem 
månader efter mottagandet av 
slutrapporten. Om kommissionen inte 
lämnar synpunkter inom dessa tidsfrister, 
ska rapporterna anses vara godkända.

6. Kommissionen ska granska den årliga 
och den slutliga genomföranderapporten 
och lämna sina synpunkter till 
medlemsstaten inom två månader efter 
mottagandet av den årliga 
genomföranderapporten och inom fem 
månader efter mottagandet av den slutliga 
genomföranderapporten. Om 
kommissionen inte lämnar synpunkter 
inom dessa tidsfrister, ska rapporterna 
anses vara godkända.

Or. en

Ändringsförslag 105

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaten ska säkerställa att 5. Medlemsstaten ska säkerställa att 
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kommissionens synpunkter följs upp på 
lämpligt vis efter mötet.

kommissionens synpunkter följs upp på 
lämpligt vis inom tre månader.

Or. en

Ändringsförslag 106

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Åren 2017 och 2019 ska kommissionen 
sammanställa en strategisk rapport som 
sammanfattar medlemsstaternas 
framstegsrapporter, som den ska lämna till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén.

4. Åren 2017 och 2019 ska kommissionen 
sammanställa en strategisk rapport som 
sammanfattar medlemsstaternas 
framstegsrapporter, som den senast den 31 
december 2017 respektive den 31 
december 2019 ska lämna till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén. 

Or. en

Motivering

Det bör säkerställas att strategiska rapporter lämnas i tid till Europaparlamentet så att den 
politiska debatten kan äga rum i parlamentet inom ramen för den europeiska 
planeringsterminens debatt.

Ändringsförslag 107

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Åren 2018 och 2020 ska kommissionen i 
sin årliga framstegsrapport till Europeiska 
rådets vårmöte lägga till ett avsnitt med en 
sammanfattning av den strategiska 
rapporten, särskilt när det gäller de 
framsteg som gjorts rörande unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla.

5. Åren 2018 och 2020 ska kommissionen i 
sin årliga framstegsrapport till Europeiska 
rådets vårmöte lägga till ett avsnitt med en 
sammanfattning av den strategiska 
rapporten, särskilt när det gäller de 
framsteg som gjorts rörande unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla samt flaggskeppssinitiativen enligt 
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den strategin.

Or. en

Ändringsförslag 108

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Syftet med utvärderingar är att förbättra 
kvaliteten på programmens utformning och 
genomförande samt att bedöma deras 
effektivitet och verkan. Programmens
verkan ska utvärderas i enlighet med de 
respektive GSR-fondernas uppdrag i 
förhållande till målen i unionens strategi 
för smart och hållbar tillväxt för alla och i 
förhållande till deras bruttonationalprodukt 
per capita och arbetslöshet, där så är 
lämpligt.

1. Syftet med utvärderingar är att förbättra 
kvaliteten på programmens utformning och 
genomförande samt att bedöma deras 
effektivitet och verkan. Dessutom ska 
programmens verkan utvärderas i enlighet 
med uppdraget för de respektive fonderna 
som omfattas av grundförordningen i 
förhållande till målen i unionens strategi 
för smart och hållbar tillväxt för alla och i 
förhållande till deras bruttonationalprodukt 
per capita och arbetslöshet, där så är 
lämpligt.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget klargör att programmen i första hand kommer att utvärderas mot sina mål 
samt i förhållande till uppdraget för fonderna som omfattas av grundförordningen och till 
målen i Europa 2020-strategin.

Ändringsförslag 109

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska tillhandahålla de 
resurser som krävs för att genomföra 
utvärderingarna, och säkerställa att 
förfaranden finns för att framställa och 
samla in de uppgifter som krävs för 
utvärderingarna, inklusive uppgifter 

2. Medlemsstaterna ska tillhandahålla de 
resurser som krävs för att genomföra 
utvärderingarna, i enlighet med artikel 
51.1 e. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
förfaranden skapas för att ta fram och 
samla in de uppgifter som krävs för 



PE487.740v03-00 70/100 PR\902007SV.doc

SV

rörande allmänna och, där så är lämpligt, 
programspecifika indikatorer.

utvärdering, inklusive uppgifter om 
gemensamma och, där så är lämpligt, 
programspecifika indikatorer.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag klargör att utvärderingar får genomföras med stöd av fonderna som 
omfattas av grundförordningen.

Ändringsförslag 110

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utvärderingarna ska utföras av experter 
som fungerar fristående från de 
myndigheter som har ansvaret för 
genomförandet av programmet. 
Kommissionen ska lämna vägledning om 
hur utvärderingarna ska utföras.

3. Utvärderingarna ska utföras av experter 
som fungerar fristående från de 
myndigheter som har ansvaret för 
genomförandet av programmet. 
Kommissionen ska lämna vägledning om 
hur utvärderingarna ska utföras omedelbart 
efter denna förordnings ikraftträdande.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att se till att kommissionens vägledning om hur utvärderingarna ska 
utföras ges i början av programperioden.

Ändringsförslag 111

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) hur väl programmet bidrar till unionens 
strategi för smart och hållbar utveckling för 
alla, i förhållande till de utvalda tematiska 
målen och prioriterade områdena och med 
utgångspunkt i nationella och regionala 
behov,

a) hur väl programmet bidrar till unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla, i förhållande till de utvalda tematiska 
målen och prioriterade områdena, 
samtidigt som man tar hänsyn till 
nationella och regionala behov och skapar 
en balans mellan dessa behov och 
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unionens mål,

Or. en

Motivering

Förhandsbedömningen bör, i linje med ändringsförslaget till artikel 16 och med tanke på 
bedömningen av politikens bidrag till målen i Europa 2020-strategin, även beakta vilken 
hänsyn som tagits till de särskilda regionala utvecklingsbehoven.

Ändringsförslag 112

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 3 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) hur lämpliga de planerade åtgärderna är 
för att främja jämställdhet mellan män och 
kvinnor och förhindra diskriminering, och

l) hur lämpliga de planerade åtgärderna är 
för att främja jämställdhet mellan män och 
kvinnor och förhindra diskriminering, 
inklusive åtgärder för att avlägsna hinder 
för tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning, och

Or. en

Motivering

Det måste säkerställas att man i förhandutvärderingar tar hänsyn till åtgärder mot 
diskriminering och för inkludering av personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag 113

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 3 – led ma (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ma) vilka åtgärder som vidtagits för att 
engagera partnerna i enlighet med 
artiklarna 4.4 och 5.

Or. en
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Ändringsförslag 114

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Under programperioden ska 
förvaltningsmyndigheterna genomföra
utvärderingarna, inklusive utvärderingar av 
effektivitet och verkan för varje program 
med utgångspunkt i utvärderingsplanen. 
Åtminstone en gång under 
programperioden ska man med hjälp av en 
utvärdering bedöma hur stödet från GSR-
fonderna har medverkat till målen för 
varje prioriterat område. Alla utvärderingar 
ska granskas av övervakningskommittén 
och sändas till kommissionen. 

3. Under programperioden ska 
förvaltningsmyndigheterna sörja för att
utvärderingar genomförs, inklusive 
utvärderingar av effektivitet och verkan för 
varje program med utgångspunkt i 
utvärderingsplanen. Åtminstone en gång 
under programperioden ska man med hjälp 
av en utvärdering bedöma hur stödet från 
fonderna som omfattas av
grundförordningen har medverkat till 
målen för varje prioriterat område. Alla 
utvärderingar ska granskas av 
övervakningskommittén och sändas till 
kommissionen. 

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att anpassa artikel 49 till artikel 47.3 där det anges att 
utvärderingar ska genomföras av fristående experter.

Ändringsförslag 115

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utvärderingar i efterhand ska genomföras 
av kommissionen eller medlemsstaterna i 
nära samarbete. Utvärderingarna i 
efterhand ska avse GSR-fondernas verkan 
och resurseffektivitet samt deras bidrag till 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla i enlighet med de särskilda 
kraven i de fondspecifika bestämmelserna. 
Utvärderingarna i efterhand ska vara 
slutförda senast den 31 december 2023.

Utvärderingar i efterhand ska genomföras 
av kommissionen eller medlemsstaterna i 
nära samarbete. Utvärderingarna i 
efterhand ska avse verkan och 
resurseffektiviteten för fonderna som 
omfattas av grundförordningen samt 
deras bidrag till unionens strategi för smart 
och hållbar tillväxt för alla i enlighet med 
de särskilda kraven i fondspecifika 
bestämmelser. Utvärderingarna i efterhand 
ska vara slutförda senast den 31 december 
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2023. För varje fond ska kommissionen 
utarbeta sammanfattande rapporter och 
utvärderingsrapporter som sammanfattar 
efterhandsutvärderingarna, som den ska 
översända till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén. Dessa 
sammanfattande rapporter och 
utvärderingsrapporter ska färdigställas 
senast den 30 juni 2024.

Or. en

Motivering

Sådana sammanfattande rapporter utarbetades för den föregående programperioden, och 
denna goda praxis bör kvarstå och få en konkret rättslig grund. På så sätt skulle utvärdering, 
en hörnsten i den resultatorienterade strategin, få större synlighet genom politiska debatter i 
nämnda EU-organ. Dessutom skulle en kontinuitet säkerställas i den politiska 
lärandeprocessen.

Ändringsförslag 116

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Förstärkning av nationell och regional 
kapacitet när det gäller 
investeringsplanering, behovsbedömning, 
förberedelser, utformning och 
genomförande av finansieringsinstrument, 
gemensamma handlingsplaner och större 
projekt, inklusive initiativ tillsammans med 
Europeiska investeringsbanken.

j) Förstärkning av nationell och regional 
kapacitet när det gäller 
investeringsplanering, behovsbedömning, 
förberedelser, utformning och 
genomförande av finansieringsinstrument, 
gemensamma handlingsplaner, integrerade 
territoriella investeringar och större 
projekt, inklusive initiativ tillsammans med 
Europeiska investeringsbanken.

Or. en

Motivering

Integrerade territoriella investeringar är en innovativ strategi i genomförandet av politik. För 
att se till att den ger avsedd verkan bör det även finnas tekniskt stöd för relevanta 
myndigheter.
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Ändringsförslag 117

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja. Förstärkning av partnernas kapacitet 
och kompetens i enlighet med artikel 5.

Or. en

Motivering

Partnerna bör också dra fördel av resurser som tilldelas för kapacitetsbyggande så att de på 
ett effektivt sätt kan bidra till processen eftersom de ofta saknar egna resurser för att fullt ut 
utnyttja egen sakkunskap vid programplanering.

Ändringsförslag 118

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På initiativ av en medlemsstat får GSR-
fonderna stödja insatser för förberedelser, 
förvaltning, övervakning, utvärdering, 
information och kommunikation, 
nätverksarbete, beslut om klagomål samt 
kontroll och revision. GSR-fonderna får 
användas av medlemsstaterna för insatser 
för att minska den administrativa bördan 
för stödmottagarna, inklusive system för 
elektroniskt datautbyte, och insatser för att 
öka kapaciteten hos medlemsstaternas 
myndigheter och stödmottagarna när det 
gäller förvaltning och användning av GSR-
fonderna. Dessa insatser kan gälla både 
tidigare och senare programperioder.

1. På initiativ av en medlemsstat får 
fonderna som omfattas av 
grundförordningen stödja insatser för 
förberedelser, förvaltning, övervakning, 
utvärdering, information och 
kommunikation, nätverksarbete, beslut om 
klagomål samt kontroll och revision. 
Fonderna som omfattas av 
grundförordningen får användas av 
medlemsstaterna för insatser för att minska 
den administrativa bördan för 
stödmottagarna, inklusive system för 
elektroniskt datautbyte, och insatser för att 
öka kapaciteten hos medlemsstaternas 
myndigheter, inklusive lokala och 
regionala offentliga myndigheter och 
stödmottagarna när det gäller förvaltning 
och användning av fonderna som omfattas 
av grundförordningen. Det tekniska stödet 
ska även bidra till kapacitetsbyggande för 
partnerna i enlighet med artikel 5 och ge 
dem möjligheten att uppfylla sina 



PR\902007SV.doc 75/100 PE487.740v03-00

SV

skyldigheter.

Or. en

Motivering

Tekniskt stöd bör tillhandhållas på lämplig territoriell nivå. Partnerna bör också dra fördel 
av resurser som tilldelas för kapacitetsbyggande så att de på ett effektivt sätt kan bidra till 
processen eftersom de ofta saknar egna resurser för att fullt ut utnyttja egen sakkunskap vid 
programplanering.

Ändringsförslag 119

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Nettoinkomst som genererats av en 
insats medan den pågår och som inte tagits 
med i beräkningen vid godkännandet av en 
insats ska dras av från de stödberättigande 
utgifterna för insatsen i den ansökan om 
slutbetalning som lämnas in av 
stödmottagaren. Denna bestämmelse ska 
inte gälla finansieringsinstrument och 
priser.

6. Nettoinkomst som genererats av en 
insats medan den pågår och som inte tagits 
med i beräkningen vid godkännandet av en 
insats ska dras av från de stödberättigande 
utgifterna för insatsen senast i den ansökan 
om slutbetalning som lämnas in av 
stödmottagaren. Denna bestämmelse ska 
inte gälla finansieringsinstrument och 
priser.

Or. en

Ändringsförslag 120

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Återbetalningsbar mervärdesskatt. 
Mervärdesskatt ska emellertid vara 
stödberättigande i de fall den inte kan 
återbetalas enligt nationell lagstiftning för 
mervärdesskatt och betalas av en icke-
beskattningsbar person i den mening som 
avses i artikel 13.1 första stycket i direktiv 
2006/112/EG, förutsatt att sådana 

c) Återbetalningsbar mervärdesskatt. 
Mervärdesskatt ska emellertid vara 
stödberättigande i de fall den inte kan 
återbetalas enligt nationell lagstiftning för 
mervärdesskatt.
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mervärdesskattebelopp inte hänför sig till 
tillhandahållandet av infrastruktur.

Or. en

Motivering

Icke återbetalningsbar mervärdesskatt bör berättiga till bidrag för att hjälpa stödmottagare 
och regioner att uppnå målen i sammanhållningspolitiken under den rådande finanskrisen.

Ändringsförslag 121

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Det belopp som beviljats genom 
programmet till insatser belägna utanför 
programområdet överskrider inte 10 % av 
stödet från Eruf, Sammanhållningsfonden 
och Europeiska havs- och fiskerifonden på 
prioriteringsnivån, eller 3 % av stödet från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling på programnivån.

b) Det belopp som beviljats genom 
programmet till insatser belägna utanför 
programområdet motsvarar minst 1 % men 
högst 10 % av stödet från Eruf, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska 
havs- och fiskerifonden på 
prioriteringsnivån, eller 3 % av stödet från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling på programnivån.

Or. en

Ändringsförslag 122

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) ett upphörande eller en omlokalisering 
av en produktionsverksamhet,

a) ett upphörande eller en omlokalisering 
av en produktionsverksamhet, utom då 
omlokaliseringen sker inom samma 
region,

Or. en



PR\902007SV.doc 77/100 PE487.740v03-00

SV

Motivering

Undantag bör göras för omlokalisering inom samma region, eftersom investeringarna 
fortsätter att gynna den berörda regionen.

Ändringsförslag 123

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller resultatreserven ska 
budgetåtagandena göras när 
kommissionen har beslutat att godkänna 
ändringen av programmet.

utgår

Or. en

Motivering

Anpassning av ändringsförslaget till artikel 18.

Ändringsförslag 124

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Regioner delas in i de tre kategorierna 
utifrån hur deras BNP per capita, mätt i 
köpkraftspariteter och beräknad på 
grundval av uppgifter för unionen för 
perioden 2006–2008, förhåller sig till 
genomsnittlig BNP i EU-27 under samma 
period.

Klassificeringen av regioner i en av de tre
kategorierna ska fastställas utifrån hur 
varje regions BNP per capita, mätt i 
köpkraftspariteter och beräknad på 
grundval av uppgifter för unionen för 
perioden XXXX–XXXX, förhåller sig till 
genomsnittlig BNP i EU-27 under samma 
period.

Or. en

Motivering

För att vara exakt måste man se till att hänsyn tas till de senast tillgängliga uppgifterna vid 
klassificeringen av regioner i de tre kategorierna.
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Ändringsförslag 125

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Sammanhållningsfonden ska stödja de 
medlemsstater vars bruttonationalinkomst 
(BNI) per capita, mätt i köpkraftspariteter 
och beräknad på grundval av uppgifter för 
unionen för perioden 2009–2013, är lägre 
än 90 % av genomsnittlig BNI per capita i 
EU-27 under samma period.

3. Sammanhållningsfonden ska stödja de 
medlemsstater vars bruttonationalinkomst 
(BNI) per capita, mätt i köpkraftspariteter 
och beräknad på grundval av uppgifter för 
unionen för perioden XXXX–XXXX, är 
lägre än 90 % av genomsnittlig BNI per 
capita i EU-27 under samma period.

Or. en

Motivering

För att vara exakt måste man se till att de senast tillgängliga uppgifterna beaktas.

Ändringsförslag 126

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlen för målet Investering för tillväxt 
och sysselsättning ska uppgå till 96,52 %
av de samlade medlen (dvs. till 
324 320 492 844 euro) och de ska fördelas 
på följande sätt:

1. Medlen för målet Investering för tillväxt 
och sysselsättning ska uppgå till XX % av 
de samlade medlen (dvs. till 
XXXX XXXX XXXX XXXX euro) och de 
ska fördelas på följande sätt:

Or. en

Motivering

Europaparlamentet antog en tydlig ståndpunkt i rapporten från utskottet för politiska 
utmaningar om resursnivån som krävs för EU:s nästa fleråriga budgetram. Parlamentet 
påpekar nämligen att även om resursnivån för nästa fleråriga budgetram ökar med minst 5 % 
jämfört med nivån för 2013 så kan endast ett begränsat bidrag ges för att uppnå unionens 
överenskomna mål och åtaganden samt principen om solidaritet inom unionen. Därför krävs 
en resursökning om minst 5 % för nästa fleråriga budgetram. Europaparlamentets ståndpunkt 
är att finansieringen bör bibehållas åtminstone på nivån för perioden 2007-2013 framför allt 
vad gäller sammanhållningspolitiken (366,8 miljarder euro i 2011-års priser exklusive fonden 
för ett sammanlänkat Europa).
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Föredraganden anser att mer resurser skulle finnas tillgängliga som ett resultat av det 
ovanstående jämfört med kommissionens förslag till flerårig budgetram, för alla 
regionkategorier. I detta sammanhang skulle ökad finansiering till de yttersta randområdena 
samt en utökning av säkerhetsnätet för före detta utfasningsregioner kunna antas.

Ändringsförslag 127

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) 50,13 % (dvs. 162 589 839 384 euro) till 
mindre utvecklade regioner.

a) XX % (dvs. 
XXXX XXXX XXXX XXXX euro) till 
mindre utvecklade regioner.

Or. en

Motivering

Anpassning av ändringsförslaget till inledningen av artikel 84.1.

Ändringsförslag 128

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) 12,01 % (dvs. 38 951 564 661 euro) till 
övergångsregioner.

b) XX % (dvs. 
XXXX XXXX XXXX XXXX euro) till 
övergångsregioner.

Or. en

Motivering

Anpassning av ändringsförslaget till inledningen av artikel 84.1.
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Ändringsförslag 129

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) 16,39 % (dvs. 53 142 922 017 euro) till 
mer utvecklade regioner.

c) XX % (dvs. 
XXXX XXXX XXXX XXXX euro) till mer 
utvecklade regioner.

Or. en

Motivering

Anpassning av ändringsförslaget till inledningen av artikel 84.1.

Ändringsförslag 130

Förslag till förordning
Artikel 84 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) 21,19 % (dvs. 68 710 486 782 euro) till 
medlemsstater som får stöd från 
Sammanhållningsfonden.

d) XX % (dvs. 
XXXX XXXX XXXX XXXX euro) till 
medlemsstater som får stöd från 
Sammanhållningsfonden.

Or. en

Motivering

Anpassning av ändringsförslaget till inledningen av artikel 84.1.

Ändringsförslag 131

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 1 – led e – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) 0,29 % (dvs. 925 680 000 euro) som 
tilläggsfinansiering för de yttersta 
randområden som anges i artikel 349 i 
fördraget och för de Nuts 2-regioner som 
uppfyller kriterierna i artikel 2 i protokoll 

e) XX % (dvs. XXXX XXXX XXXX euro) 
som tilläggsfinansiering för de yttersta 
randområden som anges i artikel 349 i 
fördraget och för de Nuts 2-regioner som 
uppfyller kriterierna i artikel 2 i protokoll 
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nr 6 till anslutningsfördraget för Österrike, 
Finland och Sverige.

nr 6 till anslutningsfördraget för Österrike, 
Finland och Sverige.

Or. en

Motivering

Anpassning av ändringsförslaget till inledningen av artikel 84.1.

Ändringsförslag 132

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Stödberätttigande befolkning, regionalt 
välstånd, nationellt välstånd och 
arbetslöshetsnivå för mindre utvecklade 
regioner och övergångsregioner.

a) Stödberätttigande befolkning, regionalt 
välstånd, med hänsyn till, där så är 
lämpligt, den särskilda situationen i 
regioner med allvarliga och permanenta, 
naturbetingade eller demografiska 
nackdelar, nationellt välstånd och 
arbetslöshetsnivå för mindre utvecklade 
regioner och övergångsregioner.

Or. en

Motivering

Kriterierna för medlemsstaternas resursfördelning bör även ta hänsyn till den särskilda 
situationen i regioner med allvarliga och permanenta, naturbetingade eller demografiska 
nackdelar. Detta ändringsförslag härrör från behovet av att ytterligare öka politikens 
territoriella dimension.

Ändringsförslag 133

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Av de medel som avsatts för målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning 
ska 5 % utgöra en resultatreserv som ska 
anslås i enlighet med artikel 20.

utgår
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Or. en

Motivering

Anpassning av ändringsförslaget till artikel 18.

Ändringsförslag 134

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett operativt program ska omfatta 
prioriterade områden. Ett prioriterat 
område ska beröra en fond för en 
regionkategori och ska utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 52 
motsvara ett tematiskt mål och omfatta en 
eller flera investeringsprioriteringar inom 
det tematiska målet i fråga, i enlighet med 
de fondspecifika bestämmelserna. När det 
gäller ESF kan man för ett prioriterat 
område i väl motiverade fall kombinera 
investeringsprioriteringar från de olika 
tematiska mål som anges i artikel 9.8, 9.9, 
9.10 och 9.11 för att andra prioriterade 
områden lättare ska kunna få bidrag från 
investeringsprioriteringarna.

1. Ett operativt program ska omfatta 
prioriterade områden. Ett prioriterat 
område kan beröra en eller flera 
regionkategorier eller kombinera en eller 
flera kompletterande 
investeringsprioriteringar från olika 
tematiska mål och fonder, i enlighet med 
fondspecifika bestämmelser.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget föreslår ett verkligt flerfondstillvägagångssätt som ger medlemsstaterna, 
regionerna och de lokala myndigheterna full flexibilitet i utformningen av sina program så att 
de på bästa sätt kan uppnå de sammanhållningspolitiska målen liksom unionens mål.

Ändringsförslag 135

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 2 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) en motivering till valet av tematiska mål 
och motsvarande investeringsprioriteringar, 
med beaktande av partnerskapsavtalen och 

ii) en motivering till valet av tematiska mål 
och motsvarande investeringsprioriteringar, 
med beaktande av partnerskapsavtalen och 
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resultaten av förhandskontrollen, resultaten av förhandskontrollen och, där 
så är lämpligt, regionernas 
utvecklingsbehov,

Or. en

Motivering

Det är, i linje med ändringsförslaget till artikel 16, viktigt att se till att hänsyn tas till de 
särskilda regionala utvecklingsbehoven i strategin för de operativa programmens bidrag till 
Europa 2020-strategin.

Ändringsförslag 136

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 2 – led c – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) en förteckning över städer där 
integrerade åtgärder för en hållbar 
stadsutveckling kommer att genomföras, en 
vägledande årlig fördelning av Eruf-stödet 
till dessa åtgärder, inklusive medel som 
delegeras till städer för förvaltning enligt 
artikel 7.2 i förordning (EU) nr […] [Eruf] 
och en vägledande årlig fördelning av ESF-
stödet till integrerade åtgärder,

en vägledande förteckning över 
funktionella stadsområden i enlighet med 
de kriterier som fastställs i artikel 14 b ii 
där integrerade åtgärder för en hållbar 
stadsutveckling kommer att genomföras, en 
vägledande årlig fördelning av Eruf-stödet 
till dessa åtgärder, inklusive medel som 
delegeras till städer för förvaltning enligt 
artikel 7.2 i förordning (EU) nr […] [Eruf] 
och en vägledande årlig fördelning av ESF-
stödet till integrerade åtgärder,

Or. en

Motivering

Tillräckligt med tid måste beviljas för upprättandet av de vägledande förteckningarna i de 
operativa programmen på grundval av kriterier som fastställs i partnerskapsavtalen. För att 
en sådan förteckning ska kunna inkluderas i de operativa programmen måste därför 
ändringsförslaget till artikel 23 antas, enligt vilket de operativa programmen får översändas 
senast tre månader efter det att partnerskapsavtalet godkänts.
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Ändringsförslag 137

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 2 – led c – led vi

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vi) om tillämpligt, en beskrivning av hur 
de planerade insatserna bidrar 
makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier.

vi) en beskrivning av hur de planerade 
insatserna bidrar till makroregionala 
strategier och havsområdesstrategier i de 
fall då medlemsstater och regioner deltar i 
sådana strategier.

Or. en

Motivering

I linje med ändringsförslaget till artikel 11, bör bidraget från fonder som omfattas av 
grundförordningen i de medlemsstater och regioner som deltar i makroregionala strategier 
och havsområdesstrategier utökas.

Ändringsförslag 138

Förslag till förordning
Artikel 87 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) En beskrivning av hur programmet 
bidrar till det i partnerskapsavtalet angivna 
integrerade tillvägagångssättet för att möta
särskilda behov i områden med störst 
fattigdom eller hos målgrupper som är 
särskilt utsatta för diskriminering eller 
utestängning, med särskilt beaktande av 
marginaliserade befolkningsgrupper och 
med preliminära finansiella anslag.

d) En beskrivning av hur programmet 
bidrar till det i partnerskapsavtalet angivna 
integrerade tillvägagångssättet för att 
hantera regionala demografiska 
utmaningar och särskilda behov i områden 
med störst fattigdom eller hos målgrupper 
som är särskilt utsatta för diskriminering 
eller utestängning, med särskilt beaktande 
av marginaliserade befolkningsgrupper och 
personer med funktionsnedsättning och 
med preliminära finansiella anslag.

Or. en

Motivering

Anpassning av ändringsförslaget till artikel 14 c.
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Ändringsförslag 139

Förslag till förordning
Artikel 87.2 – led e – led ii – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) för varje förhandsvillkor, inrättat i 
enlighet med bilaga IV, som inte är 
uppfyllt den dag då partnerskapsavtalet
och det operativa programmet lämnas in, 
en beskrivning av de åtgärder som behövs
för att uppfylla förhandsvillkoret och en 
tidsplan för åtgärderna,

ii) för varje relevant förhandsvillkor, 
inrättat i enlighet med artikel 17 och
bilaga IV, som inte är uppfyllt den dag då 
det operativa programmet lämnas in, en 
beskrivning av de åtgärder som ska vidtas 
på nationell och regional nivå och en 
tidsplan för deras genomförande för att 
säkerställa att de uppnås inom två år efter 
antagandet av partnerskapsavtalet eller 
senast den 31 december 2016, beroende 
på vilket datum som infaller först,

Or. en

Motivering

Bestämmelserna måste anpassas till bestämmelserna om förhandsvillkor i artikel 17.

Ändringsförslag 140

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 2 – led g – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) En tabell där man för hela 
programperioden, för det operativa 
programmet och för varje prioriterat 
område anger hela anslaget för stöd från 
fonderna och medlemsstaternas 
samfinansiering. Om den nationella 
samfinansieringen består av offentlig och 
privat samfinansiering ska tabellen 
innehålla en ungefärlig uppdelning mellan 
de offentliga och privata delarna. Den ska 
visa den planerade finansieringen från EIB 
i informationssyfte.

ii) En tabell där man för hela 
programperioden, för det operativa 
programmet och för varje prioriterat 
område anger hela anslaget för stöd från 
fonderna och medlemsstaternas 
samfinansiering. För prioriterade 
områden som omfattar mer än en 
regionkategori ska tabellen inbegripa de 
olika anslagen från varje särskild fond 
och de respektive 
samfinansieringsbeloppen för varje 
regionkategori. För prioriterade områden 
som kombinerar 
investeringsprioriteringar från olika 
tematiska mål ska tabellen inbegripa de 
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olika anslagen från de särskilda fonderna 
och de respektive 
samfinansieringsbeloppen för varje 
prioritering. Om den nationella 
samfinansieringen består av offentlig och 
privat samfinansiering ska tabellen 
innehålla en ungefärlig uppdelning mellan 
de offentliga och privata delarna. Den ska 
visa den planerade finansieringen från EIB 
i informationssyfte.

Or. en

Ändringsförslag 141

Förslag till förordning
Artikel 88 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Eruf och ESF kan komplettera varandra 
och inom en gräns på 5 %
unionsfinansiering för varje prioriterat 
område inom ett operativt program kan de 
finansiera en del av en insats där 
kostnaderna berättigar till stöd från den 
andra fonden, enligt den fondens regler för 
stödberättigande, under förutsättning att de 
är nödvändiga för att insatsen ska kunna 
genomföras på ett tillfredsställande sätt och 
att de är direkt kopplade till den.

2. Eruf och ESF kan komplettera varandra 
och inom en gräns på 10 %
unionsfinansiering för varje prioriterat 
område inom ett operativt program kan de 
finansiera en del av en insats där 
kostnaderna berättigar till stöd från den 
andra fonden, enligt den fondens regler för 
stödberättigande, under förutsättning att de 
är nödvändiga för att insatsen ska kunna 
genomföras på ett tillfredsställande sätt och 
att de är direkt kopplade till den.

Or. en

Motivering

10 % i korsfinansiering förutses under den aktuella perioden. Denna sats bör inte sänkas 
framför allt med tanke på flexibiliteten att ge kompletterande stöd från olika fonder.
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Ändringsförslag 142

Förslag till förordning
Artikel 93 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En gemensam handlingsplan är en insats 
som fastställts och förvaltas utifrån de 
utfall och resultat som den ska uppnå. Den 
omfattar en grupp av projekt, dock inte 
satsningar på infrastruktur, som genomförs 
under stödmottagarens ansvar som en del i 
ett eller flera operativa program. 
Medlemsstaterna och kommissionen ska 
tillsammans enas om den gemensamma 
handlingsplanens utfall och resultat, som 
ska bidra till de specifika målen för de 
operativa programmen och ligga till grund 
för stödet från fonderna. Resultaten ska 
hänföra sig till den gemensamma 
handlingsplanens direkta effekter. 
Stödmottagaren ska vara ett 
offentligrättsligt organ. Gemensamma 
handlingsplaner ska inte betraktas som 
större projekt. 

1. En gemensam handlingsplan är en insats 
som fastställts och förvaltas utifrån de 
utfall och resultat som den ska uppnå. Den 
omfattar en grupp av projekt, dock inte 
satsningar på infrastruktur, som genomförs 
under stödmottagarens ansvar, inklusive 
lokala och regionala myndigheter, som en 
del i ett eller flera operativa program. 
Medlemsstaterna och kommissionen ska 
tillsammans enas om den gemensamma 
handlingsplanens utfall och resultat, som 
ska bidra till de specifika målen för de 
operativa programmen och ligga till grund 
för stödet från fonderna. Resultaten ska 
hänföra sig till den gemensamma 
handlingsplanens direkta effekter. 
Stödmottagaren ska vara ett 
offentligrättsligt organ. Gemensamma 
handlingsplaner ska inte betraktas som 
större projekt. 

Or. en

Ändringsförslag 143

Förslag till förordning
Artikel 93 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det offentliga stöd som anslås till en 
gemensam handlingsplan ska vara minst 
10 000 000 euro eller 20 % av det 
offentliga stödet till det eller de operativa 
programmen, om det beloppet är lägre.

2. Det offentliga stöd som anslås till en 
gemensam handlingsplan ska vara minst 
5 000 000 euro eller 10 % av det offentliga 
stödet till det eller de operativa 
programmen, om det beloppet är lägre.

Or. en
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Motivering

En lägre tröskel betraktas allmänt som mer relevant för att se till att detta instrument passar 
den tillgängliga kritiska massan. Det bör dock noteras att detta är den lägsta lagliga gränsen, 
och i många medlemsstater kommer tröskeln som ska avtalas eventuellt att vara högre.

Ändringsförslag 144

Förslag till förordning
Artikel 95 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) En analys av de utvecklingsbehov och 
mål som motiverar handlingsplanen, med 
beaktande av målen i de operativa 
programmen och, om tillämpligt, de 
nationella rekommendationerna, de 
allmänna riktlinjerna för 
medlemsstaternas och unionens 
ekonomiska politik i enlighet med artikel 
121.2 i fördraget samt de 
rådsrekommendationer som 
medlemsstaterna ska ta hänsyn till i sin 
sysselsättningspolitik i enlighet med 
artikel 148.4 i fördraget.

(1) En analys av de utvecklingsbehov och 
mål som motiverar handlingsplanen, med 
beaktande av målen i de operativa 
programmen och, om tillämpligt, de 
nationella reformprogrammen.

Or. en

Motivering

Nationella reformprogram är långsiktiga strategiska planeringsdokument som fastställer de 
ekonomiska reformer och den omstrukturering som krävs för ökad konkurrenskraft. 
Landsspecifika rekommendationer utarbetas å andra sidan på årsbasis och på kortare sikt. 
Därför är det svårare att sätta dem i samband med den långsiktighet som gäller för fonderna 
som omfattas av grundförordningen.

Ändringsförslag 145

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Framsteg när det gäller genomförandet 
av åtgärder för att tackla de särskilda 
behoven i områden med störst fattigdom 

i) Framsteg när det gäller genomförandet 
av åtgärder för att tackla de särskilda 
behoven i områden med störst fattigdom 
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eller hos målgrupper som är särskilt utsatta 
för diskriminering eller utestängning, med 
särskilt beaktande av marginaliserade 
befolkningsgrupper, och om lämpligt, de 
ekonomiska medel som använts.

eller hos målgrupper som är särskilt utsatta 
för diskriminering eller utestängning, med 
särskilt beaktande av marginaliserade 
befolkningsgrupper, personer med 
funktionsnedsättning och om lämpligt, de 
ekonomiska medel som använts.

Or. en

Motivering

Det måste säkerställas att man i genomföranderapporter tar hänsyn till åtgärder mot 
diskriminering och för inkludering av personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag 146

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Framsteg när det gäller genomförandet 
av åtgärder för att tackla de särskilda 
behoven i områden med störst fattigdom 
eller hos målgrupper som är särskilt utsatta 
för diskriminering eller utestängning, med 
särskilt beaktande av marginaliserade 
befolkningsgrupper, och om lämpligt, de 
ekonomiska medel som använts.

i) Framsteg när det gäller genomförandet 
av åtgärder för att tackla regionala
demografiska utmaningar och de 
särskilda behoven i områden med störst 
fattigdom eller hos målgrupper som är 
särskilt utsatta för diskriminering eller 
utestängning, med särskilt beaktande av 
marginaliserade befolkningsgrupper, och 
om lämpligt, de ekonomiska medel som 
använts.

Or. en

Motivering

Anpassning av ändringsförslaget till artikel 14 c.

Ändringsförslag 147

Förslag till förordning
Artikel 105 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Unionens institutioner och rådgivande 
organ får även vidta åtgärder för att öka 
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medvetenheten om 
sammanhållningspolitik och dess 
mervärde för unionens medborgare.

Or. en

Motivering

Utöver medlemsstaternas ansvar bör grundförordningen även göra det möjligt för europeiska 
institutioner och rådgivande organ att vidta åtgärder för att öka medvetenheten, i syfte att 
förklara för medborgarna hur fonderna genomförs i regioner och städer. Det skulle även 
göra det möjligt att visa på vilket sätt EU bidrog till denna process.

Ändringsförslag 148

Förslag till förordning
Artikel 113 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Förutsatt att principen om åtskillnad av 
funktioner respekteras kan 
förvaltningsmyndigheten, 
attesteringsmyndigheten, i förekommande 
fall, och revisionsmyndigheten vara en del av 
samma offentliga myndighet eller organ. För 
operativa program för vilka det 
sammanlagda stödet från fonderna överstiger 
250 000 000 euro får dock 
attesteringsmyndigheten inte vara en del av 
samma offentliga myndighet eller organ som 
förvaltningsmyndigheten.

5. Förutsatt att principen om åtskillnad av 
funktioner respekteras kan 
förvaltningsmyndigheten, 
attesteringsmyndigheten, i förekommande 
fall, och revisionsmyndigheten vara en del av 
samma offentliga myndighet eller organ. För 
operativa program för vilka det 
sammanlagda stödet från fonderna överstiger 
250 000 000 euro får dock 
attesteringsmyndigheten inte vara en del av 
samma offentliga myndighet eller organ som 
förvaltningsmyndigheten, såvida inte 
kommissionen under föregående 
programperiod har kommit till slutsatsen att 
den kan förlita sig på medlemsstatens 
revisionsuttalande.

Or. en

Motivering

Kravet i artikel 113.5 att revisionsmyndigheten inte kan ingå i samma offentliga myndighet 
eller organ som förvaltningsmyndigheten skulle medföra en onödig risk för redan väl 
fungerande system och öka den administrativa bördan.
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Ändringsförslag 149

Förslag till förordning
Artikel 114 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

8. Kommissionen ska, i enlighet med 
artikel 142, ha befogenhet att anta 
delegerade akter med bestämmelser om
närmare regler för att införa systemet som 
avses i punkt 2 d, samt bestämmelser om 
utbytet av uppgifter som registreras och 
lagras i det systemet.

Or. en

Motivering

De delegerade akternas räckvidd måste klargöras genom en hänvisning till deras innehåll.

Ändringsförslag 150

Förslag till förordning
Artikel 114 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

De delegerade akternas räckvidd måste klargöras genom en hänvisning till deras innehåll.

Ändringsförslag 151

Förslag till förordning
Artikel 116 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. I enlighet med det 7. Kommissionen ska ha befogenhet att 
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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.

anta delegerade akter enligt artikel 142 
med närmare regler för användning av 
uppgifter som inhämtats under revisioner 
som genomförts av kommissionens 
tjänstemän eller kommissionens 
företrädare.

Or. en

Motivering

Reglerna för användning av uppgifter som inhämtats under revisioner som genomförts av 
kommissionens tjänstemän eller kommissionens företrädare har en allmän räckvidd och avser 
komplettera vissa icke väsentliga delar av den grundläggande rättsakten.

Ändringsförslag 152

Förslag till förordning
Artikel 117 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ackrediteringsorganet ska anta ett 
formellt beslut om att ackreditera de 
förvaltningsmyndigheter och 
attesteringsmyndigheter som uppfyller de
ackrediteringskrav som kommissionen 
fastställt genom delegerade akter i 
enlighet med artikel 142.

1. Ackrediteringsorganet ska anta ett 
formellt beslut om att ackreditera de 
förvaltningsmyndigheter och 
attesteringsmyndigheter som uppfyller 
relevanta ackrediteringskrav i enlighet 
med artikel 64.2.

Or. en

Motivering

Förslaget bör klargöras enligt de standardbestämmelser som används när en befogenhet att 
anta delegerade akter avses.

Ändringsförslag 153

Förslag till förordning
Artikel 117 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
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artikel 142 med bestämmelser om de 
ackrediteringskrav som avses i första 
stycket.

Or. en

Motivering

Förslaget bör klargöras enligt de standardbestämmelser som används när en befogenhet att 
anta delegerade akter avses.

Ändringsförslag 154

Förslag till förordning
Artikel 132 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Dokumenten ska bevaras i form av 
original eller bestyrkta kopior eller på 
allmänt godkända databärare; det gäller 
även elektroniska versioner av 
originaldokument eller dokument som 
enbart finns i elektronisk version.

2. Dokumenten ska bevaras i form av 
original eller bestyrkta kopior eller på 
godkända databärare; det gäller även 
elektroniska versioner av originaldokument 
eller dokument som enbart finns i 
elektronisk version.

Or. en

Motivering

Den föreslagna utformningen och ordet ”allmänt” är för vagt och bör ändras för att se till att 
den delegerade akten får en tydlig och entydig räckvidd.

Ändringsförslag 155

Förslag till förordning
Artikel 132 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 för att avgöra vilka databärare 
som kan anses vara allmänt godkända.

4. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 som anger vilka databärare som 
kan godkännas.

Or. en
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Motivering

Den föreslagna utformningen och ordet ”allmänt” är för vagt och bör ändras för att se till att 
den delegerade akten får en tydlig och entydig räckvidd.

Ändringsförslag 156

Förslag till förordning
Artikel 132 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De nationella myndigheterna skall 
fastställa ett förfarande för att intyga att de 
handlingar som finns på allmänt godkända 
databärare stämmer överens med 
originalen, på ett sådant sätt att det 
garanteras att de sparade elektroniska 
versionerna uppfyller nationella rättsliga 
krav och kan användas för revision.

5. De nationella myndigheterna skall 
fastställa ett förfarande för att intyga att de 
handlingar som finns på godkända 
databärare stämmer överens med 
originalen, på ett sådant sätt att det 
garanteras att de sparade elektroniska 
versionerna uppfyller nationella rättsliga 
krav och kan användas för revision.

Or. en

Motivering

Den föreslagna utformningen och ordet ”allmänt” är för vagt och bör ändras för att se till att 
den delegerade akten får en tydlig och entydig räckvidd.

Ändringsförslag 157

Förslag till förordning
Artikel 134 – punkt 1 – led g 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Anpassning till ändringsförslaget till artikel 20.
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Ändringsförslag 158

Förslag till förordning
Artikel 141 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får, genom delegerade 
rättsakter i enlighet med artikel 142, anta
ändringar av bilaga V till denna 
förordning inom ramen för de relevanta 
bestämmelserna i denna förordning.

Kommissionen ska ha befogenhet att anta
delegerade akter i enlighet med artikel 142 
om ändringar av bilaga V, för att vid behov 
komplettera kraven på information och 
offentlighet. 

Or. en

Motivering

Den delegerade aktens räckvidd måste tydligt anges.

Ändringsförslag 159

Förslag till förordning
Artikel 142 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen).

Or. en

Motivering

Berör inte den svenska versionen.

Ändringsförslag 160

Förslag till förordning
Artikel 142 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. De delegeringar av befogenheter som 
avses i artiklarna…1 ska ges till 
kommissionen för en period av tre år från 
och med den …2. Kommissionen ska 
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denna förordning träder i kraft. utarbeta en rapport om delegeringen av 
befogenhet senast nio månader före 
utgången av perioden av tre år. 
Delegeringen av befogenhet ska genom 
tyst medgivande förlängas fram till 
översynen av denna förordning, om inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig en sådan förlängning senast tre 
månader före utgången av den perioden.
______________
1 (infoga numren på alla artiklar där 
delegerade akter avses)
2 (EUT: för in det datum då denna 
förordning träder i kraft)

Or. en

Motivering

Utformningen bör följa standardbestämmelserna genom att ange de artiklar som omfattas av 
befogenheten att anta delegerade akter. Dessutom bör varaktigheten för delegeringen anges.

Ändringsförslag 161

Förslag till förordning
Artikel 142 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De delegeringar av befogenheter som 
avses i artikel 141 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

3. De delegeringar av befogenhet som 
avses i artiklarna ...1 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet.
_______________
1 (infoga numren på alla artiklar där 
delegerade akter avses)

Or. en

Motivering

Utformningen bör följa standardbestämmelserna genom att ange de artiklar som omfattas av 
befogenheten att anta delegerade akter.
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Ändringsförslag 162

Förslag till förordning
Artikel 142 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. En delegerad akt som antas enligt
artiklarna ...1 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av tre månader från
delgivningsdagen har invänt mot den 
delegerade akten eller om både 
Europaparlamentet och rådet före utgången 
av denna period har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
tre månader om Europaparlamentet eller 
rådet så begär.

____________
1 (infoga numren på alla artiklar där 
delegerade akter avses)

Or. en

Motivering

Utformningen bör följa standardbestämmelserna genom att ange de artiklar som omfattas av 
befogenheten att anta delegerade akter. Dessutom bör varaktigheten för delegeringen anges.

Ändringsförslag 163

Förslag till förordning
Artikel 142 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om varken Europaparlamentet eller rådet 
vid tidsfristens utgång har gjort några 
invändningar mot den delegerade akten 
ska den offentliggöras i Europeiska 
unionens officiella tidning och träda i 
kraft den dag som föreskrivs i den.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 164

Förslag till förordning
Artikel 142 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den delegerade akten får offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning 
och träda i kraft innan tidsfristen löper ut 
om både Europaparlamentet och rådet 
har meddelat kommissionen att de inte 
har för avsikt att göra några 
invändningar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 165

Förslag till förordning
Artikel 142 – punkt 5 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om Europaparlamentet eller rådet 
invänder mot en delegerad akt ska den 
inte träda i kraft. Den institution som 
invänt mot den delegerade akten ska ange 
skälen därtill.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 166

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandvillkor – punkt 9.2 – kolumn 3 – inledningen – första 
strecksatsen – andra understrecksatsen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ökad rekrytering till högre utbildning bland 
låginkomsttagare och andra 

ökad rekrytering till högre utbildning bland 
låginkomsttagare och andra 
underrepresenterade grupper, med särskilt 
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underrepresenterade grupper, fokus på de mest utsatta grupperna,

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget understryker behovet av att ta hänsyn till de mest utsatta grupperna.

Ändringsförslag 167

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Att det finns en strategi för att nå 
unionens jämställdhetsmål och en 
mekanism för verkningsfullt genomförande 
av den genom integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv och särskilda 
åtgärder.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget understryker behovet av att beakta integreringen av ett 
jämställdhetsperspektiv.

Ändringsförslag 168

Förslag till förordning
Bilaga IV – Allmänna förhandsvillkor – punkt 2 – kolumn 3 – inledningen - andra 
strecksatsen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

en plan och förhandskriterier för 
integration av jämställdhetsmålen genom 
jämställdhetskrav och riktlinjer för alla 
fonder som omfattas av 
grundförordningen,

Or. en
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Motivering

För att nå EU:s jämställdhetsmål ska integreringen av ett jämställdhetsperspektiv gälla för 
alla fonder som omfattas av grundförordningen.

Ändringsförslag 169

Förslag till förordning
Bilaga V – punkt 2.1 – led 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De europeiska informationscentren samt 
kommissionens representationskontor i 
medlemsstaterna.

b) De europeiska informationscentren samt 
kommissionens representationskontor och 
Europaparlamentets informationskontor i 
medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Med tanke på deras närvaro i medlemsstaterna bör även Europaparlamentets 
informationskontor involveras i informationskedjan och i spridningsverksamheten.


